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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni aiheena on suunnitella Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailu-, ra-

vitsemis- ja talousalalle kokonaispalveluja tuottavan opiskelijaosuuskunnan toiminta-

malli sekä selvittää lähtökohdat opiskelijaosuuskunnan perustamiselle. Tavoitteeni on 

siis selvittää muun muassa, olisiko perustettavalle opiskelijaosuuskunnalle asiakkaita 

ja toisaalta työntekijöitä. Tutkimusongelmani on, miten käynnistetään menestyvä 

opiskelijaosuuskunta marata-alalle. Pyrin saamaan vastauksen muun muassa siihen, 

millaisia asioita opiskelijaosuuskuntaa perustettaessa on otettava huomioon, millaisille 

palveluille ja tuotteille olisi kysyntää sekä millaiset palvelut ja tuotteet edistäisivät 

marata-alan opintosuunnitelmaa ja opiskelijoiden oppimista. 

 

Aihealue on tärkeä, koska korkeakouluopinnoissa pyritään enenemässä määrin työ-

elämälähtöisyyteen ja opetuksessa pyritään siirtymään teoriasta käytännönopetukseen. 

Opiskelijoiden suhdetta työelämään halutaan vahvistaa jo opiskeluaikana. Tutkimuk-

sesta hyötyy matkailu-, ravitsemis- ja talousalan laitos, joka tulee mahdollisesti hyö-

dyntämään tutkimustuloksia marata-alan opiskelijaosuuskuntaa perustettaessa. 

 

Teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta pääaihealueesta, joista ensimmäisessä esitte-

len osuuskunta- ja osuustoiminta-käsitteet, perustiedot osuuskunnan perustamisesta 

sekä osuustoiminnasta osana AMK-opintoja. Lisäksi käyn lyhyesti läpi opiskelija-

osuuskuntia Suomen ammattikorkeakouluissa. Toisessa teoriaosuudessa esittelen pal-

velu-käsitteen, miten palvelut eroavat tavaroista sekä palvelujen suunnittelun, markki-

noinnin ja hinnoittelun piirteitä. 

 

Tutkimuksen toteutan kvalitatiivisen eli laadullisen ja kvantitatiivisen eli määrällisen 

tutkimuksen yhdistelmänä haastattelemalla viittä Mikkelin ammattikorkeakoulun mat-

kailu-, ravitsemis- ja talousalan opettajaa sekä lähettämällä Internet-kyselyn opiskeli-

joille. Koska perustettava opiskelijaosuuskunta olisi suunnattu pääasiassa Mikkelissä 

opiskeleville restonomeille, lähetän kyselyn vain Mikkelissä palvelujen tuottamisen ja 

johtamisen koulutusohjelmassa opiskeleville. Tämän vuoksi keskityn myös toimek-

siantajaa esitellessäni palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmaan. Lisäk-

si pyrin saamaan tietoa opiskelijaosuustoiminnasta ja sen kannattavuudesta MAMK:n 

jo toiminnassa olevista opiskelijaosuuskunnista. 
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2 OSUUSKUNTA JA SEN PERUSTAMINEN 

 

Osuuskunta on yksi yritysmuoto ja yritystoiminnan malli muiden joukossa. Se on jä-

sentensä yhteistyötä ja yhdessä yrittämistä, jäsenten osaamisen ja taitojen yhdistämistä 

sekä demokraattista päätöksentekoa. Osuustoiminnan uskotaan madaltavan yrittäjyy-

den kynnystä, sillä riskit ja jäsenten vastuut osuustoiminnassa ovat pienemmät verrat-

tuna esimerkiksi yksityisyrittäjyyteen. (Co-pista Tukevaan 2007, 9 – 11.) 

 

Jotta osuuskunta menestyisi ja sen toiminta olisi kannattavaa, tarvitaan paitsi yhteis-

työkykyisiä ja toimintaan sitoutuneita jäseniä myös osuuskunnan perustamisen ja toi-

minnan huolellista suunnittelua. Osuuskuntaa ja sen toimintaa perustettaessa sekä yri-

tyksen liikeideaa ja toiminnan tavoitteita mietittäessä on esimerkiksi tärkeää ottaa 

huomioon kysyntä ja kohderyhmä. Yritykselle on tärkeää tuntea mahdollisten asiak-

kaiden tarpeet, jotta niihin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin ja yrityk-

selle riittäisi asiakkaita. (Asunta & Holopainen 2002, 10.) 

 

2.1 Osuuskunta ja osuustoiminta 

 

Osuustoiminta on yhteisötoimintaa ja yhteisyrittämistä, jonka lähtökohtana on yleensä 

tiimityöskentely, ei taloudellisen edun tavoittelu (Asunta & Holopainen 2002, 8). Kan-

sainvälinen Osuustoimintaliitto, ICA, on määritellyt osuuskunnan seuraavalla tavalla: 

Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallitsema itsenäinen henki-

löyhtymä, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti yhteisten taloudellisten, yhteiskunnallisten ja si-

vistyksellisten tarpeidensa ja odotustensa toteuttamiseksi (Starast 2008, 2). 

 

Osuuskuntalaissa ei ole erikseen määritelty osuuskunnan jäsenmäärää tai osuuspää-

omaa (Niskanen 2008, 10). Kuitenkin osuuskunnan on koostuttava vähintään kolmesta 

henkilöstä tai yhteisöstä. Kullakin jäsenellä on yhtäläinen äänivalta, yksi ääni kutakin 

jäsentä kohti. (Asunta & Holopainen 2002, 8.) Osuustoiminta pohjautuu siis jäsenten-

sä väliseen yhteistyöhön, jossa päätöksenteko sekä osuuskunnan omistus ja hallinta 

ovat hyvin demokraattisia; jäsenet tekevät päätökset sekä omistavat ja hallitsevat 

osuuskuntaa yhdessä (Makkonen 2008, 5). Osuuskuntaa voidaankin kutsua myös jä-

sen- tai asiakasomisteiseksi yritykseksi (Karhu 2008, 4). 
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Osuustoiminta perustuu muun muassa tasavertaisuudelle, avoimuudelle sekä jäsenten 

väliselle yhteistyölle. Se on ihmisläheistä yrittämistä, jolla on pehmeä arvomaailma. 

(Osuuskunta yritysmuotona 2004.) Alla olevassa taulukossa (taulukko 1) on koottuna 

Kansainvälisen Osuustoimintaliiton, ICA, laatimat osuustoiminnan arvot ja periaat-

teet. 

 

TAULUKKO 1. Osuustoiminnan arvot ja periaatteet (Starast 2008, 4 – 5) 

Perusarvot Eettiset arvot Periaatteet 

- omatoimisuus 

- omavastuisuus 

- demokratia 

- tasa-arvo 

- oikeudenmukaisuus 

- solidaarisuus 

- rehellisyys 

- avoimuus 

- yhteiskunnallinen vas-

tuu 

- muista ihmisistä välit-

täminen 

1. vapaaehtoinen ja avoin 

jäsenyys 

2. demokraattinen jäsen-

hallinto 

3. jäsenten taloudellinen 

osallistuminen 

4. itsenäisyys ja riippu-

mattomuus 

5. koulutus, oppiminen ja 

viestintä 

6. osuuskuntien keskinäi-

nen yhteistyö 

7. vastuu toimintaympä-

ristöstä 

 

Osuuskuntaa pidetään yritysmuotona joustavana muun muassa sen vapaaehtoisen ja 

avoimen jäsenyyden vuoksi. Jäseneksi voi liittyä, jäsenyydestä luopua ja jäsenen erot-

taa varsin vaivattomasti. Jäseneksi liityttäessä osuuskunnalle maksetaan sovittu sum-

ma osuusmaksuna, jonka jäsenet saavat takaisin osuuskunnasta erotessaan tai erotetta-

essa. (Asunta & Holopainen 2002, 8.) 

 

Pääasiallinen vastuu osuuskunnan velvoitteista ja sitoumuksista on osuuskunnalla, ei 

sen yksittäisillä jäsenillä (Asunta & Holopainen 2002, 8). Jäsenet siis vastaavat osuus-

kunnan velvoitteista henkilökohtaisesti vain osuusmaksullaan (Co-pista Tukevaan 

2007, 11). Tämä vähentää jäsenten yritystoiminnallista riskiä; pahimmassa tapaukses-
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sa jäsen voi menettää vain osuuskuntaan sijoittamansa osuusmaksun (Osuuskunta yri-

tysmuotona 2004). 

 

Toisaalta myös osuustoiminnasta mahdollisesti kertyvä voitto kuuluu osuuskunnalle. 

Jäsenet eivät hyödy voitosta yleensä henkilökohtaisesti ellei osuuskunnan säännöissä 

ole erityisesti sovittu voiton jakamisesta jäsenten kesken. (Asunta & Holopainen 2002, 

8.) Yleensä osuustoiminnassa syntyvä voitto käytetään toiminnan kehittämiseen, mutta 

varat voidaan myös sopia jaettavaksi jäsenille joko osuuspääoman korkona tai ylimää-

räisenä palkkana (Osuuskunta yritysmuotona 2004). 

 

Vaikka osuustoiminnan ja osuuskunnan jäsenten pääasiallisena tavoitteena ei olekaan 

voiton saaminen, on toiminta kuitenkin yleensä taloudellista ja toiminnan tarkoitukse-

na on tuottaa etua jäsenilleen (Niskanen 2008, 10 – 11). Osuuskunnan jäsenet eivät 

kuitenkaan toimi osuuskunnassa varsinaisesti sijoittajina saadakseen tuottoa sijoitta-

malleen pääomalle vaan ovat pääsääntöisesti yksittäisiä henkilöitä, joiden elinkeinoa 

osuustoiminta tukee ja jotka hyötyvät osuustoiminnasta käyttämällä osuuskunnan pal-

veluja. Mitä enemmän jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluja, sitä enemmän he itse 

hyötyvät toiminnasta. Taloudellisen toiminnan sijaan osuuskunta voi toimia myös aat-

teelliselta pohjalta. (Makkonen 2008, 5.) 

 

2.2 Osuuskunnan perustaminen 

 

Osuuskunnan perustamiseen vaaditaan vähintään kolme jäsentä, jotka ovat joko täysi-

ikäisiä luonnollisia henkilöitä, yhteisöjä, säätiöitä tai muita oikeushenkilöitä. Lisäksi 

osuuskunta tarvitsee hyvän liikeidean, huolella suunnitellun liiketoimintasuunnitel-

man, riittävän rahoituksen ja vakuutukset. Sen tulee järjestää osuuskunnan sisäinen 

valvonta, kirjanpito ja tilintarkastus sekä laatia perustamissopimus, osuuskunnan 

säännöt ja hallituksen pöytäkirja. Osuuskunnan perustamisesta on myös tehtävä perus-

tamisilmoitus kaupparekisteriin. (Starast 2008, 15.) 

 

Kuten kaikissa yrityksissä ja liike-elämässä yleensä, on osuuskunnankin perustamisen 

yhteydessä hyvä miettiä toiminnan kannattavuutta. Osuuskuntaa, kuten muutakaan 

yritystä, ei ole mielekäs perustaa, jos sillä ei ole mahdollisuus menestyä. Menestyäk-

seen yritys tarvitsee yleensä ainutlaatuisen liikeidean, jolla yritys erottuu kilpailijois-
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taan. Liikeideassa osuuskunta määrittelee markkinoiden tarpeet ja kysyntä huomioon 

ottaen mitä yrityksessä tullaan tekemään, kenelle, miten ja miksi. Toisin sanoen, lii-

keideasta pitäisi käydä ilmi osuuskunnan tuotteet ja palvelut, kohderyhmä, tuotanto- ja 

toimintatapa sekä toiminnasta ja osuuskunnan tuotteista ja palveluista saatava hyöty. 

(Asunta & Holopainen 2002, 14 – 15.) 

 

Menestyvä osuuskunta tarvitsee myös osuuskunnan toimintaan ja yhteisiin tavoittei-

siin sitoutuneen osaavan jäsenistön. Koska tiimityöskentely on olennainen osa osuus-

toimintaa, on jäsenten tultava toimeen keskenään ja kyettävä yhteistyöhön. On myös 

tärkeää, että jäsenet henkilökohtaisten etujensa sijaan tavoittelevat osuuskunnan yh-

teistä etua. (Asunta & Holopainen 2002, 12.) Jäsenten motivoinnista ja osuuskunnan 

yhteisten arvojen ylläpidosta on siis pidettävä huolta. Tässä voi olla avuksi perustami-

sen yhteydessä laadittavat yhteiset pelisäännöt, jotka kirjataan jäsensopimukseen. Jä-

sensopimuksen tarkoitus on tuoda osuuskunnan tavoitteet jokaisen jäsenen tietoisuu-

teen ja toisaalta sitouttaa jäsenet niihin. (Starast 2008, 18.) 

 

Käytännössä osuuskunnasta tulee laillinen yritys, kun se merkitään kaupparekisteriin 

(Asunta & Holopainen 2002, 48). Ennen sitä on kuitenkin laadittava perustamiskirja, 

johon merkitään muun muassa osuuskunnan säännöt, toiminimi, kotikunta, toimiala, 

osuusmaksun suuruus sekä osuuskunnan tilikausi. Perustamiskirjaan liitetään myös 

osuuskunnan hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja. Ilmoitus osuuskunnan 

perustamisesta tehdään kaupparekisteriin. (Starast 2008, 16 – 17.) Perustamisilmoitus 

on tehtävä myös verottajalle (Asunta & Holopainen 2002, 47). 

 

2.3 Opiskelijaosuuskunta ja osuustoiminta osana AMK-opintoja 

 

Opiskelijaosuuskunta on muidenkin osuuskuntien ja yritysten tavoin toimiva oikea 

yritys, jonka toimintaa säätelee yritystoiminnan lait (Starast 2008, 25). Se on pääsään-

töisesti opiskelijoiden perustama ja muodostama yritys, jossa toimiminen tapahtuu 

usein kouluajan ulkopuolella (Repo 2007a). Opiskelijat ovat itse vastuussa osuuskun-

tansa toiminnasta ja siihen liittyvistä rutiineista (Oppilaitososuuskunnat 2004). Opis-

kelijat hoitavat itse osuustoimintaan kuuluvat työt, esimerkiksi tuotteiden ja palvelui-

den suunnittelun, markkinoinnin sekä työn toteutuksen ja luovutuksen asiakkaalle 

(Repo 2007a). Myös toimeksiantoihin liittyvät rutiinit, kuten laskutus, hoidetaan 
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osuuskunnan kautta (Oppilaitososuuskunnat 2004). Asiakkaina toimivat usein todelli-

set yritykset, yrittäjät, yhteisöt ja yksityishenkilöt (Repo 2007a). 

 

Työelämän muuttuessa myös työntekijöiltä vaadittavat ominaisuudet ja osaaminen 

muuttuvat. Työntekijöiltä odotetaan paitsi monipuolista teoreettista osaamista myös 

kykyä hyödyntää osaaminen ja soveltaa sitä käytäntöön. Lisäksi työntekijöiltä odote-

taan halua ja kykyä oppia uutta sekä oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja kykyä 

itsenäiseen työskentelyyn, toisaalta kykyä toimia ryhmässä, tehdä yhteistyötä ja tulla 

toimeen erilaisten ihmisten kanssa. (Leinonen 2002, 12 – 14.) 

 

Osuustoiminnan tarkoituksena onkin valmentaa opiskelijoita työelämää varten 

(Osuuskunta – PAVE 2009). Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen sekä 

kehittää heidän yrittäjätaitojaan ja -asennettaan (Oppilaitososuuskunnat 2004). Opis-

kelijoilla on mahdollisuus paitsi soveltaa yrittäjyyden ja yritystoiminnan teoreettista 

osaamista käytäntöön ja luoda työelämäkontakteja myös kommunikoida ja tehdä yh-

teistyötä niin osuuskunnan tiimiläisten kuin todellisten asiakkaidenkin kanssa. 

(Osuuskunta – PAVE 2009.) Osuustoiminta mahdollistaa opiskelijoiden sosiaalisten 

taitojen sekä tiimityöskentelytaitojen kehittämisen (Asunta & Holopainen 2002, 11). 

 

Koska osuustoiminta on pitkäjänteistä ja toimintaan sitouttavaa, saattaa osuuskunnassa 

toimiminen jatkua läpi koko opintojen. Yleensä osuustoiminta kuitenkin sijoitetaan tai 

ainakin suositellaan sijoitettavan opintojen keskivaiheelle, sillä opintojen alussa opis-

kelijalla ei yleensä ole osuustoiminnan edellyttämää riittävää teoreettista osaamista ja 

pohjaa yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta. (Repo 2007a.) Osuustoiminnan avulla opis-

kelijoilla on mahdollisuus opintojen ohella tai osana opintoja hyödyntää ja harjoitella 

oman alansa osaamista käytännössä (Osuuskunta Savonlinnan Monitaitajat 2007).  

 

Yleisimmin oppilaitoksissa sovelletussa mallissa opiskelijoiden perustamassa osuus-

kunnassa toteutetut käytännön projektit liitetään osaksi opintoja (Oppilaitososuuskun-

nat 2004). Monessa korkeakoulussa, kuten Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Dia-

konia-ammattikorkeakoulussa, opiskelijaosuustoiminta onkin osa opintoja ja opiskeli-

joilla on mahdollisuus saada toiminnasta myös opintopisteitä. Toisissa oppilaitoksissa, 

kuten Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja Kajaanin ammattikorkeakoulussa, 

osuustoimintaa saatetaan tukea, mutta sitä ei ole kuitenkaan sisällytetty osaksi opinto-
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ja. Tällöin työ tapahtuu opintojen ohella, eivätkä opiskelijat saa osuustoiminnasta 

opintopisteitä. (Repo 2007b.) 

 

2.4 Opiskelijaosuuskunnat Suomen ammattikorkeakouluissa 

 

Osuustoiminta on jo varsin tuttua ja vakiintunutta Suomen ammattikorkeakouluissa 

(Repo 2007b). Sitä on sovellettu enenemässä määrin yhtenä oppilaitosten opetusmene-

telmänä (Oppilaitososuuskunnat 2004). Sen koetaan valmentavan opiskelijoita erityi-

sesti yrittäjyyteen, sillä osuustoiminnalla on huomattu olevan yrittäjyyteen kannustava 

ja yrittäjyyden kynnystä alentava vaikutus (Repo 2007d). Esimerkiksi moni Tampe-

reen seudulla perustetuista opiskelijaosuuskunnista on jatkanut toimintaansa vielä 

opiskelijoiden valmistumisenkin jälkeen (Oppilaitososuuskunnat 2004). Nykyisin yhä 

useammassa oppilaitoksessa osuustoiminta onkin otettu osaksi yrittäjyysopintoja (Re-

po 2007b). 

 

Yleisesti ottaen osuustoiminnasta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä tai aina-

kin kohtalaisen myönteisiä. Toisaalta toiminnassa on myös kehitettävää. Haasteena on 

esimerkiksi riittävän rahoituksen ja resurssien hankkiminen toimintaa varten sekä 

osuustoiminnan liittäminen osaksi jokapäiväistä opetusta ja yhdistäminen opintoihin 

oppimista edistävästi. (Repo 2007a.) Haasteena on myös opiskelijoiden kiinnostus ja 

osallistuminen osuustoimintaan. Esimerkiksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 

osuustoiminnan esteenä on ollut opiskelijoiden passiivisuus; perinteinen palkkatyö 

kiinnostaa osuustoimintaa enemmän. Haasteista huolimatta osuustoiminta on kasvat-

tanut suosiotaan korkeakouluissa ja sitä on otettu mukaan opetukseen jo monessa op-

pilaitoksessa. Liiketalouden ohella osuustoimintaa esiintyy jo muissakin koulutusoh-

jelmissa. (Repo 2007b.) 

 

Tiimiakatemia 

 

Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijaosuustoiminnan ns. alkuna ja juurena voi-

daan pitää Jyväskylässä perustettua Tiimiakatemiaa, jonka koko toiminta perustuu 

pääasiassa opiskelijaosuustoimintaan (Repo 2007c). Tiimiakatemia aloitti toimintansa 

vuonna 1993 Jyväskylän ammattikorkeakoulun alaisuudessa ja toimitiloissa. Myö-
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hemmin se erkani erilliseksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja yrittä-

jyyden erikoisyksiköksi. (Leinonen 2002, 11.) 

 

Opiskelijat suorittavat opintonsa tekemällä projekteja, osallistumalla tiimin treeneihin 

sekä lukemalla kirjallisuutta. Käytännön opinnot suoritetaan luonnollisesti todellisissa 

asiakasprojekteissa, teoriaopinnot lukemalla kirjallisuutta. Jokaisen opiskelijan tulee 

opintojensa aikana lukea 120 ”kirjapisteen” edestä kirjoja, jotka valitaan Yrittäjän & 

valmentajan Parhaat Kirjat – valintaoppaan (YPK) kirjalistasta ja jotka ovat valmiiksi 

pisteytetty 1-3 niiden vaatimusasteen mukaan. (Tiimiakatemia 2009.) 

 

Tiimiakatemiassa luotetaan yhteisöllisyyteen ja yhdessä oppimiseen. Nimensä mukai-

sesti se muodostuu tiimeistä, joiksi opiskelijat opintojensa alussa ryhmittyvät. Kukin 

tiimi perustaa oman yrityksen. Opetus pohjautuu perinteisen lukujärjestyksen mukai-

sen luokkaopetuksen sijaan osuustoimintaan ja tarkemmin asiakasprojekteihin. Toisin 

sanoen opiskelijatiimit/-yritykset saavat työstettäväkseen ja toteutettavakseen toimek-

siantoja todellisilta asiakkailta, ja oppivat konkreettisesti itse tekemällä ja toimimalla 

yritysmaailmassa. Tarvittaessa opiskelijat perehtyvät myös asiakasprojekteihin liitty-

vään kirjallisuuteen. (Leinonen 2002, 11, 18, 189.)  

 

Opiskelijoiden perustama yritys voi olla muodoltaan millainen vain, mutta yleisin yri-

tysmuoto opiskelijoiden keskuudessa on nimenomaan osuuskunta. Tiimiakatemiassa 

opiskelijat suorittavat koko 3,5 vuotta kestävän tradenomitutkintonsa toimimalla itse 

perustamassaan osuuskunnassa. (Repo 2007c.) Tutkinto on laajuudeltaan 210 opinto-

pistettä (Tiimiakatemia 2009). Vaikka Tiimiakatemiassa opiskelijaosuustoiminta on-

kin osa opintoja ja opiskelijat saavat toiminnasta opintopisteitä, ovat opiskelijaosuus-

kunnat oppilaitoksesta ja opettajista riippumattomia laillisia yrityksiä. Päätösvalta, 

vastuu ja riskit ovat täysin osuuskuntien jäsenten, siis opiskelijoiden, harteilla ja opet-

tajilla on vain neuvoa antava ja tukeva rooli. (Leinonen 2002, 76, 149.) Osuustoimin-

nassa kertynyt voitto käytetään opintojen päättyessä kunkin opiskelijatiimin matkaan 

maailman ympäri (Tiimiakatemia 2009). 

 

Tiimiakatemian suorittaneet jatkavat muita valmistuneita tradenomeja useammin yrit-

täjinä (Repo 2007c). Valmistuneista jopa 30 % jatkaa yrittäjinä omassa yrityksessä, 

valmistuneiden työllistymisprosenttikin omalle alalle on lähes 100 % (Tiimiakatemia 
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2009). Menestys johtuu mahdollisesti siitä, että Tiimiakatemiassa opiskelleet ovat 

päässeet jo opiskeluaikanaan konkreettisesti tutustumaan yrityksen perustamis- ja pyö-

rittämisprosesseihin perustamassaan ja pyörittämässään omassa osuuskunnassa. Tii-

miakatemiasta valmistuneille työskentely ja toimiminen oikeassa yritysmaailmassa 

ovat varmasti opettaneet paljon yritysten toiminnasta, yrittäjyydestä ja yritysmaailmas-

ta yleensä, ja niin yrittämisen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet kuin riskitkin ovat tul-

leet tutuiksi. (Leinonen 2002, 77.) 

 

3 PALVELUT 

 

Palvelulle löytyy kirjallisuudesta useita eri määritelmiä (Rojo 2008, 22). Yleisimmin 

palvelu erotetaan konkreettisesta tavarasta sen aineettomuuden ja ”näkymättömyyden” 

perusteella, mutta sille on ominaista myös muun muassa asiakkaan osallistuminen 

palvelun tuotantoon. Yrityksen kannalta on tärkeää tunnistaa palvelun ominaisuudet ja 

erottaa palvelu konkreettisesta tavarasta, sillä ominaisuudet asettavat tietyt haasteensa 

niin palvelujen suunnittelulle, markkinoinnille kuin hinnoittelullekin. 

 

3.1 Mitä palvelut ovat? 

 

Palvelu määritellään usein asiakkaalle jonkin hyödyn tuovaksi prosessiksi tai toimin-

noksi, jota voidaan tavaran tavoin ostaa ja myydä. Kuitenkin konkreettisesta tavarasta 

tai esineestä poiketen palvelu ei ole käsin kosketeltava vaan hyvin abstrakti ja ainee-

ton. (Grönroos 2001, 79 – 80.) Palvelulle ominaista onkin, että asiakas saattaa kokea 

saavansa palvelun, mutta ei varsinaisesti näe tai pysty koskettamaan sitä (Zeithaml & 

Bitner 2003, 3). Tosin jotkin palvelut saattavat olla asiakkaalle niin rutiininomaisia 

jokapäiväisiä tekoja, ettei asiakas edes huomaa tai tule ajatelleeksi saavansa palvelua. 

Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi auton tankkaaminen ja lampun sytyttäminen. 

(Kinnunen 2004, 7.) 

 

Toisaalta vaikka aineettomuutta pidetäänkin palvelulle ominaisena piirteenä, liittyy 

palveluun usein myös konkreettisia asioita. Esimerkkinä työympäristö ja -välineet, 

joiden avulla palvelu suoritetaan. (Zeithaml & Bitner 2003, 5.) Zeithaml ja Bitner 

(2003, 20) ovat koonneet oheiseen taulukkoon (taulukko 2) tärkeimpiä palvelun omi-

naisuuksia sekä merkittävimpiä tavaroiden ja palvelujen välisiä eroja. 
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TAULUKKO 2. Tavaroiden ja palvelujen välisiä eroja 

Tavarat Palvelut  

Konkreettinen Abstraksi Palveluja ei voi varastoida. 

Palveluja ei voi patentoida. 

Palveluja ei voi helposti panna esille tai 

viestittää. 

Hinnoittelu on hankalaa. 

Vakioitu Heterogeeninen Palvelun ulosanti ja asiakastyytyväisyys 

riippuvat työntekijöiden toiminnasta. 

Palvelun laatu riippuu monesta hallitse-

mattomasta tekijästä. 

Ei ole varmaa tietoa siitä, että suoritettu 

palvelu vastaa sitä, mitä oli suunniteltu 

ja mainostettu. 

Tuotanto erillään 

kulutuksesta 

Samanaikainen tuo-

tanto ja kulutus 

Asiakkaat osallistuvat ja vaikuttavat 

kauppaan/ liiketoimeen. 

Asiakkaat vaikuttavat toisiinsa. 

Työntekijät vaikuttavat palvelun loppu-

tulokseen. 

Hajautus saattaa olla välttämätöntä. 

Massatuotanto on hankalaa. 

Pysyvä/ pilaantuma-

ton 

Katoava/ pilaantuva Palvelujen tarjonta ja kysyntä on vaikea 

synkronoida. 

Palveluja ei voi palauttaa tai uudelleen 

myydä. 

 

Palvelun prosessimaisen luonteen ohella sen merkittävimpiä ominaisuuksia ovat pal-

velun tuotannon, jakelun ja kulutuksen samanaikaisuus sekä asiakkaan osallistuminen 

palvelun tuotantoon (Grönroos 2001, 79, 81). Paitsi, että asiakkaan osallistuminen 

vaikuttaa palvelun lopputulokseen, se tuo myös mukanaan palveluntarjoajalle hallit-

semattoman osuuden palvelun tuotannossa. Myyjä pystyy hallitsemaan vain omaa toi-

mintaansa ja voi ainoastaan yrittää johdatella asiakasta toimimaan halutulla tavalla. 

(Kinnunen 2004, 7.) 
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Palvelun aineettomuus sekä tuotannon, jakelun ja kulutuksen samanaikaisuus aiheut-

tavat myös sen, ettei palvelua voi tuottaa varastoon (Grönroos 2001, 81). Näin ollen 

palveluyritys ei voi varautua kysyntään varastoimalla palvelujaan ennen niiden kulu-

tusta, kuten konkreettisten tavaroiden kohdalla. Tämä tekee palveluista myös ainutker-

taisia ja heterogeenisiä; ei ole olemassa täysin identtisiä palveluja ja palvelutapahtu-

mia vaan jokainen palvelu on ainutlaatuinen, tiettyyn hetkeen sidottu ja sen laatukin 

saattaa vaihdella palvelutilanteesta ja asiakkaasta riippuen. (Zeithaml & Bitner 2003, 

20 – 21.) 

 

Palvelutilanteessa asiakas ja palveluntarjoaja ovat usein vuorovaikutuksessa keske-

nään, eivät kuitenkaan aina (Grönroos 2001, 79). Koska asiakas on läsnä palvelun tuo-

tantoprosessissa, on asiakkaan ja myyjän välinen vuorovaikutus erittäin tärkeä osa 

palvelua (Zeithaml & Bitner 2003, 21 – 22). Grönroosin (2001, 81) mukaan palvelun 

ydinarvo tuotetaankin juuri asiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä vuorovaikutukses-

sa. Toisaalta palvelutilanteessa myös asiakkaat saattavat olla vuorovaikutuksessa kes-

kenään ja vaikuttaa toistensa palvelukokemukseen (Zeithaml & Bitner 2003, 22). 

 

3.2 Palvelujen suunnittelu ja markkinointi 

 

Palvelujen suunnittelun pohjan muodostaa yrityksen palveluidea, jossa yritys määritte-

lee asiakkailleen tarjoamansa palvelut, asiakaskohderyhmät, palvelujen tuottamisme-

netelmät sekä yrityskuvan, joka halutaan asiakkaille yrityksestä muodostuvan. Suun-

nittelun tavoitteena on tarjota asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluja, jotka vastaavat 

asiakkaiden odotuksia palvelujen laadusta. Palvelujen suunnittelussa pyritään myös 

siihen, että palvelut vastaavat yrityksen tavoitteita sekä yritysimagoa. (Kinnunen 2004, 

9, 145.) 

 

Palveluja suunniteltaessa yritykselle on erityisen tärkeää tuntea kohderyhmä ja sen 

tarpeet, jotta kysyntään pystytään vastaamaan kilpailijoita paremmin. Asiakkaat tulisi 

tuntea jo senkin vuoksi, että tiedettäisiin millaisille palveluille on ylipäänsä kysyntää 

ja millaisia palveluja yrityksen on kannattavaa tuottaa. (Hinnoittelun ABC 2005, 15, 

17.) Kohderyhmän lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon myös tuotannon kan-

nattavuus ja tehokkuus sekä palvelujen laatu (Kinnunen 2004, 145). 
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Palvelujen tuotteistaminen 

 

Palvelujen tuotteistaminen on muun muassa palvelujen konkretisointia, määrittelyä ja 

vakiointia. Sen avulla voidaan esimerkiksi parantaa yrityksen kilpailukykyä, palvelu-

jen kannattavuutta, myyntiä ja laatua, tehostaa palvelujen tuotantoa sekä selkeyttää 

niiden hinnoittelua. Palvelujen tuotteistamisprosessi pitää sisällään yrityksen palvelu-

tarjooman arvioinnin ja kehittämisen, palvelun määrittelyn, vakioimisen, konkre-

tisoinnin, hinnoittelun sekä seurannan ja mittaamisen. (Orava 2007, 6 – 7, 21.) 

 

Tuotteistamisprosessi käynnistyy yrityksen palvelutarjooman arvioinnilla ja kehittämi-

sellä. Tässä vaiheessa yrityksessä arvioidaan tarjottavien palvelujen kokonaisuutta, 

nykyisen tarjooman kannattavuutta, riskejä ja riittävyyttä, mutta myös ennakoidaan 

tulevaisuutta ja mahdollisia muutoksia markkinoilla. Palvelun määrittely pitää sisäl-

lään palvelun sisällön ja rakenteen määrittelyn; yrityksessä päätetään esimerkiksi tiet-

tyjen palvelujen myynnistä palvelupaketteina. Palvelun vakioimisessa puolestaan joko 

palvelu tai jo(t)kin palveluprosessin osa(t) muutetaan monistettavaan tai toistettavaan 

muotoon. Täysin vakioitu palvelu pysyy samanlaisena asiakkaasta riippumatta, kun 

taas vakioimaton palvelu on ainutlaatuinen ja jokaiselle asiakkaalle erikseen räätälöity. 

(Orava 2007, 8, 10, 15 – 17.) 

 

Palvelun konkretisoinnilla tarkoitetaan yrityksestä asiakkaisiin kohdistuvaa viestintää 

palvelusta. Palvelu pyritään konkretisoimaan ja saamaan asiakkaalle houkuttelevaan, 

helposti ymmärrettävään ja lähestyttävään muotoon esittämällä asiakkaalle näkyviä 

todisteita palvelun sisällöstä ja laadusta, esimerkkeinä esitteet, asiakkaiden tutustu-

miskäynnit sekä tyytyväisyystakuut. Myös selkeä hinnoittelu on palvelun konkretisoin-

tia. Hinta on paitsi yrityksen kannattavuuteen vaikuttava tekijä myös eräänlainen laa-

dunmittari. (Orava 2007, 22 – 24.) Palvelujen hinnoitteluun perehdytään tarkemmin 

luvussa 3.3. 

 

Palvelun tuotteistamisprosessin viimeinen vaihe on palvelun laadun ja tuottavuuden 

seuranta sekä asiakastyytyväisyyden ja yrityksen taloudellisen kannattavuuden mit-

taaminen. Palvelun laadun seurannassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet, palvelun ja 

asiakastarpeen vastaavuus, palvelun toteutuksen taso sekä asiakkaiden odotukset ja 
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niihin vastaaminen. Tuottavuuden seurannassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi tuo-

tannon tehokkuuteen ja nopeuteen. (Orava 2007, 26 – 27.) 

 

Palvelupaketti 

 

Palvelujen myynti pakettina on yritykselle oiva valinta erityisesti silloin, kun tiedetään 

jonkin lisäpalvelun tuovan lisäarvoa asiakkaalle (Härkönen 2008, 29). Nimensä mu-

kaisesti palvelupaketti on useamman eri palvelun muodostama kimppu tai ryhmittymä. 

Palvelupakettiin kuuluu perus- tai ydinpalvelut, lisä-, liitännäis- tai avustavat palvelut 

sekä tukipalvelut. Peruspalvelut ovat käytännössä yrityksen selkäranka, toiminnan 

ydin ja olemassaolon peruste. (Grönroos 2001, 225, 227.) Toisin sanoen yrityksen ko-

ko toiminta perustuu pääasiassa ydinpalveluihin, jotka vastaavat asiakkaan ensisijai-

siin tarpeisiin (Kinnunen 2004, 10). Ydinpalveluja on kuitenkin verrattain vaikea eri-

laistaa, jonka seurauksena kilpailevat yritykset tarjoavat usein samankaltaisia ydinpal-

veluja. Siksi tarvitaan myös lisäpalveluja. (Lämsä & Uusitalo 2002, 102.) 

 

Lisäpalvelut mahdollistavat peruspalvelujen kulutuksen ja niiden avulla yritys pyrkii 

erottautumaan kilpailijoistaan (Grönroos 2001, 227). Joissakin tapauksissa lisäpalvelut 

ovat välttämättömiä ydinpalvelun kulutuksen kannalta, mutta usein niillä halutaan 

tuoda lisäarvoa asiakkaalle ja erottautua kilpailijoista (Lämsä & Uusitalo 2002, 102). 

Tukipalvelut puolestaan tukevat peruspalveluja ja antavat niille lisäarvoa, mutta eivät 

ole välttämättömiä peruspalvelujen kulutuksen kannalta. Myös tukipalvelujen avulla 

yritys pyrkii erilaistamaan palvelujaan ja tarjoamaan asiakkailleen jotakin, mitä kilpai-

lijoilla ei ole. (Grönroos 2001, 228.) Sekä lisä- että tukipalvelut vastaavat asiakkaan 

toissijaisiin tarpeisiin, mutta voivat olla ratkaisevia tekijöitä asiakkaan valitessa palve-

lun tarjoajaa (Kinnunen 2004, 11). 

 

Palvelujen markkinointimix 

 

Asiakkaan läsnäolo jo palvelun tuotantoprosessissa vaikuttaa palvelun laatuun ja sen 

arviointiin. Palvelu itsessään ei enää riitä vaan koko palveluprosessilla palvelun tuo-

tannosta sen jakeluun ja kulutukseen saakka sekä asiakkaan ja myyjän välisellä vuoro-

vaikutuksella on merkittävä rooli asiakkaan kokeman palvelun laadussa ja sen arvi-

oinnissa. (Zeithaml & Bitner 2003, 21 – 22.) Palvelun ja sen tarjoajan maineella ja 
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yritysimagolla voi esimerkiksi olla hyvinkin suuri vaikutus asiakkaaseen hänen arvioi-

dessa palvelun laatua ja valitessa palveluntarjoajaa (Hinnoittelun ABC 2005, 15). Näin 

ollen palvelujen markkinoinnissa perinteiseen markkinointimixiin (tuote, hinta, jakelu 

ja viestintä) on syytä ottaa mukaan muutama lisätekijä (Lämsä & Uusitalo 2002, 100). 

Zeithaml ja Bitner (2003, 23 – 24) lisäävät palvelujen markkinointimixiin neljän P:n 

(product, price, place ja promotion) rinnalle vielä kolme P:tä: people, physical eviden-

ce ja process eli ihmiset, fyysiset tekijät ja prosessi.  

 

People pitää sisällään kaikki ihmiset, jotka ovat jollakin tapaa mukana palvelutilan-

teessa (Zeithaml & Bitner 2003, 24). Ensisijaisesti heitä ovat palveluyrityksen henki-

lökunta, mutta myös asiakas itse sekä kaikki palveluympäristössä olevat muut asiak-

kaat (Lämsä & Uusitalo 2002, 100). Physical evidence tarkoittaa palveluympäristöä ja 

kaikkia palveluun liittyviä konkreettisia asioita (Zeithaml & Bitner 2003, 24 – 25). 

Fyysiset tekijät, kuten yrityksen toimitilat ja henkilöstön pukeutuminen, voivat vaikut-

taa hyvinkin voimakkaasti asiakkaan muodostamaan mielikuvaan ja kokonaisvaiku-

telmaan odotettavissa olevasta palvelusta ja sen laadusta. Prosessilla puolestaan tarkoi-

tetaan markkinointimixin muodostamaa kokonaisuutta. (Lämsä & Uusitalo 2002, 100, 

121.) Process pitää siis sisällään koko palveluprosessin, erityisesti palvelutapahtuman 

kulun: kuinka palvelu tapahtuu ja toteutetaan asiakkaan saataville (Zeithaml & Bitner 

2003, 25). 

 

3.3 Palvelujen hinnoittelu 

 

Hinta on osa palvelujen markkinointia ja sillä on suuri vaikutus yritykseen ja sen toi-

mintaan. Hinta ilmaisee yrityksen palvelujen arvon ja vaikuttaa yrityksen kannattavuu-

teen, palvelujen asemointiin markkinoilla sekä kilpailuun. Hinnoittelun avulla voidaan 

vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen hyvin nopeasti sekä vaikuttaa palvelujen kysyn-

tään; yleinen sääntö on, että hinnan laskiessa kysyntä kasvaa. Hinnoittelu on hyvin 

merkittävä tekijä myös kilpailun kannalta, sillä esimerkiksi liian korkea hinta saattaa 

pienentää yrityksen markkinaosuutta ja ohjata asiakkaita kilpailijoille. (Hinnoittelun 

ABC 2005, 7.) 

 

Tärkeimmät palvelun hinnoitteluun vaikuttavat tekijät ovat kysyntä, kilpailu- ja mark-

kinatilanne sekä palvelun valmistuskustannukset (Rojo 2008, 12). Palvelujen hinnoit-
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telupäätökset jaetaankin usein kustannus-, kilpailu- ja kysyntäperusteiseen hinnoitte-

luun (Zeithaml & Bitner 2003, 485). Kustannus- ja markkinapohjaisten hinnoittelu-

päätösten lisäksi yrityksen hinnoittelu voi perustua myös yrityksen itselleen asetta-

maan tulostavoitteeseen. Tällöin palveluiden hinnoittelussa otetaan huomioon yrityk-

sen tulostavoite, joka hinnoittelun avulla pyritään saavuttamaan. (Selander & Valli 

2007, 68.) 

 

Kustannusperusteinen hinnoittelu 

 

Kustannusperusteinen hinnoittelu pohjautuu yrityksen palvelujen tuotantokustannuk-

siin. Tavoitteena on kattaa kaikki myytävien palvelujen valmistuksessa ja markkinoin-

nissa syntyneet kustannukset. (Selander & Valli 2007, 68.) Tuotantokustannusten li-

säksi hinnoittelussa otetaan huomioon yrityksen kate- ja voittotavoite. Kustannuspe-

rusteisessa hinnoittelussa yritys voi määrittää palvelujensa hinnat esimerkiksi käyttä-

mällä hyväkseen omakustannushinnoittelua, katetuottohinnoittelua sekä aika- tai kapa-

siteettiperusteista hinnoittelua. (Rojo 2008, 13, 18.) 

 

Yleisin kustannuspohjainen hinnoittelumenetelmä on voittolisä- eli omakustannushin-

noittelu. Omakustannushinnoittelussa palvelulle asetetaan hinta, jolla katetaan kaikki 

palvelun valmistuksessa syntyneet kustannukset sekä haluttu tuotto. Palvelun omakus-

tannusarvo muodostaa hinnan alarajan. (Härkönen 2008, 25.) Omakustannusarvon on 

tarkoitus kattaa kaikki palvelun tuotannon erillis- ja yleiskustannukset sekä voittolisän, 

kun taas katetuottohinnoittelussa tavoitteena on kattaa vain palvelun yleiskustannukset 

ja voittolisä (Rojo 2008, 18). Katetuottohinnoittelu perustuu palvelun muuttuviin tuo-

tantokustannuksiin, joihin lisätään katetuottotavoite (Härkönen 2008, 26). 

 

Aikaperusteista veloitusta käytetään yleisesti asiantuntijapalvelujen hinnoittelumalli-

na, sillä yritys veloittaa asiakkaalta palvelun suorittaneen työntekijän tunti- tai päivä-

palkan mukaan. Tällöin palvelun tuottamiseen ja jakeluun käytetty aika työtunteina tai 

-päivinä kerrotaan kiinteästi määrätyllä hinnalla, josta muodostuu asiakkaalta palve-

lusta veloitettava hinta. Aikaperusteista hintaa pidetään kustannuksiin ja niiden muo-

dostumiseen sidonnaisena, koska palvelun tuottamiseen ja jakeluun käytetty työaika 

sanelee hyvin pitkälti asiantuntijaresurssien tuotot ja kustannukset. (Hinnoittelun ABC 

2005, 47.) 
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Kapasiteettiperusteisessa veloituksessa asiakkaalta veloitetaan resurssien varaamisesta 

asiakkaan omaan käyttöön (Hinnoittelun ABC 2005, 47). Asiakas voi esimerkiksi 

vuokrata yrityksen henkilökuntaa työntekijöiksi, tai jonkin laitteen tai tilan käyttöönsä 

määräajaksi (Rojo 2008, 18). Asiakas maksaa resurssien vuokraamisesta jonkin kiin-

teän summan tai perusmaksun, ja mahdollisesta sovitun määräajan ylittävästä ajasta 

erillismaksun (Hinnoittelun ABC 2005, 47). 

 

Yrityksen tulee aina kattaa palvelujensa tuotannossa syntyneet kustannukset ja varmis-

taa palvelujensa kannattavuus. Sen vuoksi hinnoittelussa otetaan aina huomioon pal-

velujen valmistuskustannukset, myös silloin, kun hinnoitteluperiaatteena on jokin muu 

kuin kustannusperusteinen hinnoittelu. Tällöin palvelujen valmistuskustannukset 

muodostavat hinnan alarajan, josta markkinaperusteisissa hinnoittelupäätöksissä hin-

taa mahdollisesti nostetaan. (Rojo 2008, 13.) 

 

Kilpailuperusteinen hinnoittelu 

 

Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa seurataan samalla alalla tai samoilla markkinoilla 

toimivia kilpailijoita ja heidän hintojaan. Aina tarkoituksena ei kuitenkaan ole kopioi-

da kilpailijoiden hintoja vaan pitää niitä ennen kaikkea suuntaa näyttävinä. (Zeithaml 

& Bitner 2003, 487.) Kilpailu tuo vertailukohdan hinnoittelulle ja viitekehyksen hinta-

asemoinnille (Hinnoittelun ABC 2005, 23). 

 

Yleensä kilpailu painostaa yrityksiä alentamaan palvelujensa hintoja, erityisesti silloin, 

kun kilpailijoita on paljon ja palvelut samankaltaisia. Erilaistamalla palvelut kilpailul-

la ja kilpailijoiden hinnoilla on kuitenkin pienempi vaikutus. (Rojo 2008, 14.) Kilpai-

luperusteisessa hinnoittelussa yritys voi asettaa palvelujensa hinnat joko kilpailijoita 

alemmas, kilpailunmukaisiksi tai kilpailijoita korkeammalle (Hinnoittelun ABC 2005, 

23). 

 

Asettamalla palvelujensa hinnat kilpailijoita alemmas yritys pyrkii lisäämään palvelu-

jensa myyntiä ja kasvattamaan siten myös markkinaosuuttaan. Halpa hinta saattaa kui-

tenkin alentaa asiakkaan mielikuvaa palvelun laadusta varsinkin, jos hinta on kilpaili-

joiden vastaavanlaisen palvelun hintaa huomattavasti alempi. Yritys saattaa tehdä tap-
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piota palvelujen myynnillä myös siksi, että kilpailijoita alemmas asetetut hinnat eivät 

kata riittävästi palvelujen tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. (Hollanti & Koski 

2007, 105 – 106.) Yleensä markkinaosuuden maksimoinnin strategioihin päädytään, 

kun kysyntää ja kilpailijoita on paljon, kilpailevat palvelut hyvin samankaltaisia ja 

markkinoiden hintataso matala (Hinnoittelun ABC 2005, 31). 

 

Kilpailunmukaisessa hinnoittelussa kilpailijoita, kilpailijoiden hintapolitiikkaa ja toi-

mintaa markkinoilla tarkastellaan erityisen tiiviisti. Strategiana on asettaa omille pal-

veluille samat hinnat kuin kilpailijoilla, ylläpitää hintojen yhdenmukaisuutta kilpaili-

joihin nähden ja reagoida kilpailijoiden hintamuutoksiin. Tavoitteena on pysyä muka-

na kilpailussa ja säilyttää oma markkinaosuus. Jos yritys pystyy pitämään tuotantokus-

tannuksensa kilpailijoita alempina, on yrityksellä mahdollisuus menestyä ja toimia 

kilpailijoitaan kannattavammin. (Hollanti & Koski 2007, 105 – 106.) 

 

Yleensä asiakas mieltää palvelun korkean hinnan johtuvan sen korkeasta laadusta (Ro-

jo 2008, 12). Kun palvelujen hinnat ovat kilpailijoiden hintoja korkeammat, pyritään-

kin asiakkaita houkuttelemaan nimenomaan korostamalla palvelujen laatua ja ainutlaa-

tuisuutta. Tarkoituksena on saada asiakas tuntemaan, että hän saa jotakin enemmän 

maksamalla enemmän. Yritys saattaa kuitenkin menettää markkinaosuuttaan ja asiak-

kaitaan kilpailijoille. (Hollanti & Koski 2007, 105.) 

 

Kysyntäperusteinen hinnoittelu 

 

Kuten aiemmin on jo mainittu, hinta ilmaisee asiakkaalle palvelun arvon. Palvelun 

arvo saattaa kuitenkin merkitä erilaisia asioita eri asiakkaille ja siksi hinnoittelussa on 

hyvä ottaa huomioon myös palvelujen ostajat (Rojo 2008, 14). Kysyntäperusteinen 

hinnoittelu ottaa huomioon asiakkaat sekä heidän mielikuvat palvelun arvosta ja sen 

suhteesta hintaan (Zeithaml & Bitner 2003, 489). Hinnoittelussa pyritään saamaan 

hinta vastaamaan asiakkaan kokeman palvelun arvoa (Rojo 2008, 14). Zeithamlin ja 

Bitnerin (2003, 490) mukaan asiakkaat määrittelevät palvelun arvon neljällä eri taval-

la, jotka määrittelevät myös palvelujen hinnoittelustrategiat. Määritelmät on kuvattu 

alla olevassa taulukossa (taulukko 3). 
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TAULUKKO 3. Asiakkaiden neljä määritelmää palvelun arvolle 

Arvo on halpa hinta. Arvo on kaikki, mitä haluan palvelulta. 

Arvo on laatu, jonka saan vastineeksi 

maksamastani hinnasta. 

Arvo on kaikki, mitä saan vastineeksi 

kaikelle, mitä annan. 

 

Osalle asiakkaista palvelun arvo merkitsee halpaa hintaa. Tällöin asiakas usein valit-

see halvimman palveluntarjoajan tai palvelun, joka on alennuksessa tai josta saa jon-

kin rahallisen hyvityksen, esim. opiskelija- ja eläkeläisalennus tai alennuskuponki. 

Yrityksen hintastrategia perustuu tällöin esimerkiksi alennuksiin tai penetraatiohin-

noitteluun. (Zeithaml & Bitner 2003, 490 – 491, 496.) Penetraatiohinnoittelussa yritys 

lanseeraa palveluja alhaisilla hinnoilla helpottaakseen markkinoille pääsyä ja taatak-

seen palvelujen mahdollisimman laajan leviämisen markkinoille (Hinnoittelun ABC 

2005, 31). 

 

Se, että palvelu on hinnaltaan halpa, ei ole asiakkaalle kuitenkaan aina ensisijaisen 

tärkeää. Asiakas saattaa halvimman hinnan sijaan valita myös tuotteen, joka on edulli-

sin hinta-laatu suhteeltaan. (Härkönen 2008, 23.) Tällöin asiakas siis valitsee tuotteen, 

jonka laatu vastaa hänen mielestään parhaiten tuotteen hintaa. Yritys valitsee tässä 

tapauksessa hintastrategiakseen arvohinnoittelun tai markkinasegmenttihinnoittelun, 

jossa palvelut hinnoitellaan eri asiakasryhmille erilaisiksi, esimerkiksi kuntosalien 

opiskelija- ja eläkeläisjäsenyys. (Zeithaml & Bitner 2003, 491, 499.) Arvohinnoitte-

lussa asiakas maksaa saamastaan lisäarvosta (Hinnoittelun ABC 2005, 37). 

 

Asiakas voi myös arvostaa palvelusta saamaansa hyötyä, siis palvelun laatua ja omi-

naisuuksia suhteessa omiin vaatimuksiinsa ja tarpeisiinsa. Hinnoittelussa käytetään 

tällöin hyväksi laatujohtajuutta tai kermankuorintahinnoittelua. (Zeithaml & Bitner 

2003, 491, 498.) Laatujohtajuudessa yritys pyrkii tarjoamaan palveluja, joiden ominai-

suudet vastaavat valittujen asiakkaiden vaatimuksia ja tarpeita kilpailijoita paremmin, 

ja hinnoittelee palvelut niiden korkean laadun ja asiakkaille tuoman hyödyn perusteel-

la. Kermankuorintahinnoittelussa uudet palvelut tuodaan markkinoille korkeilla hin-

noilla. Se on siis vastakohta penetraatiohinnoittelulle ja sitä käytetään palveluissa, 

joiden myynti on kannattavampaa myytäessä korkealla hinnalla pienelle asiakaskun-

nalle kuin alhaisella hinnalla ja suurella volyymilla (Hinnoittelun ABC 2005, 36 – 37). 
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Toisaalta asiakas voi arvostaa palvelussa sen kokonaisuutta; arvo on kaikki palveluun 

uhrattu raha, aika ja vaiva sekä kaikki hyöty, jonka uhratulle rahalle, ajalle ja vaivalle 

saa. Yrityksen hinnoittelussa käytetään tällöin esimerkiksi nippuhinnoittelua, täyden-

nyshinnoittelua tai tulosperusteista hinnoittelua. (Zeithaml & Bitner 2003, 491, 500.) 

Nippuhinnoittelussa palvelut myydään asiakkaille joko yksittäin hinnoiteltuina erillisi-

nä palveluina tai yksittäishintoja edullisempaan hintaan useamman palvelun sisältävi-

nä palvelukokonaisuuksina (Hinnoittelun ABC 2005, 48). 

 

Täydennyshinnoittelussa asiakkaalta veloitetaan jokin ennalta määrätty kiinteä hinta, 

jota täydennetään asiakaskohtaisesti esimerkiksi asiakkaan palvelun kulutuksen tai 

mahdollisten lisäpalvelujen mukaan (Zeithaml & Bitner 2003, 501). Tulosperusteises-

sa hinnoittelussa asiakas maksaa palveluntarjoajalle vasta palvelusta saamansa hyödyn 

tai tuoton perusteella (Hinnoittelun ABC 2005, 48). Esimerkiksi mainostoimisto voi 

veloittaa asiakastaan sen mukaan, kuinka paljon asiakkaan myynti on kasvanut palve-

lun seurauksena (Zeithaml & Bitner 2003, 501). 

 

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajayrityksenä toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun ympä-

ristö- ja ravitsemisalan laitos, jossa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusoh-

jelmat toimivat. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on yhteensä 20 alempaan ja seitse-

män ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Oppilaitoksessa opiskelee 

kahdeksalla eri koulutusalalla yhteensä 4500 opiskelijaa. (MAMK lyhyesti 2009 / 

Koulutusohjelmat ja tutkinnot 2009.) 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa toimii tällä hetkellä yhteensä seitsemän opiskelija-

osuuskuntaa (Osuuskunnat 2009). Savonlinnassa restonomiopiskelijat voivat halutes-

saan toimia joko Osuuskunta Savonlinnan Monitaitajissa (OSMO) tai Intotiimin opis-

kelijaosuuskunnissa, jotka muodostuvat useamman eri koulutusohjelman opiskelijois-

ta (Pyydä avuksesi osaavien opiskelijoiden tiimi 2009). Mikkelissä matkailu-, ravitse-

mis- ja talousalan opiskelijoille suunnattua opiskelijaosuuskuntaa ei vielä tällä hetkellä 

ole tarjolla (Osuuskunnat 2009). 
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4.1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusohjelmat toimivat Mikkelin ammattikor-

keakoulun ympäristö- ja ravitsemisalan laitoksella, matkailun koulutusohjelma Savon-

linnassa Savonniemen kampuksella ja palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutus-

ohjelma Mikkelin Kasarmin kampuksella (Ammattikorkeakoulututkinto / kokopäi-

väopiskelu 2009). Opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä ja ne suoritetaan 

normaalisti 3,5 vuodessa (Restonomi (AMK) – palveluosaaja 2009). Ylempi AMK-

tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen (Koulutusohjelmat ja tutkinnot 2009).  

 

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta valmistuneen restonomin 

ydinosaamiseen kuuluvat ruokatuotantoprosessien hallinta sekä liiketoiminta- ja pal-

veluosaaminen, mutta myös johtamis- ja viestintätaidot sekä ekologinen osaaminen. 

Opiskeluaikanaan restonomiopiskelijat valmentautuvat ruokapalvelujen suunnittelus-

sa, toteuttamisessa, kehittämisessä ja johtamisessa. Opetuksen käytännön valmennuk-

sesta vastaa pääasiassa Ravintola Talli, mutta opiskelijat saavat käytännön harjoitusta 

myös esimerkiksi kahvila Mikpolissa sekä kampusalueen ammattikeittiöissä. (Resto-

nomi (AMK) – palveluosaaja 2009.) 

 

Ravintola Talli 

 

Ravintola Talli toimii Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän omistuksessa, kuitenkin 

itsenäisenä yrityksenä (Lampainen 2009, 6). Se on sekä lounas-, kokous-, a la carte- ja 

tilausravintola että restonomiopiskelijoiden opetuskeittiö ja –ravintola. Perinteisten 

ravintolapalvelujen lisäksi Ravintola Talli vuokraa toimitilojaan niin kokouskäyttöön 

kuin erilaisten tilaisuuksien, kuten perhejuhlien, pikkujoulujen tai illallisten, järjestä-

mistä varten sekä suunnittelee ja toteuttaa järjestettävien tilaisuuksien ruokalistat asi-

akkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi yrityksellä on kahvilatoimintaa sekä toimintaa 

saunapalvelujen ja catering-toimintojen tuottamisen alalla. (Ravintola Talli 2009.) 

Tallista löytyvät myös tuotekehityskeittiö ja aistinvaraisen arvioinnin laboratorio (Ka-

sarmin kampus – monialainen ja kansainvälinen 2009). 

 

Ravintola Talli on läheisesti mukana palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusoh-

jelmassa opiskelevien restonomien käytännön opetuksessa (Kasarmin kampus – mo-
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nialainen ja kansainvälinen 2009). Kaikki opiskelijat suorittavat Tallissa ensimmäise-

nä opiskeluvuonna osan opintoihinsa sisältyvästä harjoittelusta ja myöhemmin opinto-

jen edetessä lähiopiskelujaksoja. Osa restonomeista saattaa hakeutua Ravintola Talliin 

suorittamaan myös perus- ja esimiesharjoittelun. Lisäksi monet opiskelijoista saavat 

sieltä toimeksiantoja ja aiheita projektiopintoihin ja opinnäytetöiksi. (Lampainen 

2009, 6.) 

 

4.2 Opiskelijaosuuskunnat 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä seitsemän 

opiskelijaosuuskuntaa, joiden toimintaa tuetaan muun muassa tarjoamalla koulutusta 

ja järjestämällä yrittäjyysklubeja. Osuuskunnista neljä toimii Mikkelissä ja kolme Sa-

vonlinnassa. Opiskelijaosuustoiminnan kautta Mikkelin ammattikorkeakoulun eri alo-

jen opiskelijoille annetaan mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen ja yritystoimintaan sekä 

soveltaa teoreettista osaamista käytäntöön todellisessa yritysympäristössä. (Osuuskun-

nat 2009.) 

 

Ohjelmapalveluosuuskunta Oodi 

 

Ohjelmapalveluosuuskunta Oodi on Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurituotan-

non opiskelijoiden vetämä ohjelmapalveluyritys. Mikkelissä toimiva osuuskunta pe-

rustettiin vuonna 2001 ja se tarjoaa yrityksille asiakkaan toiveiden mukaista ohjelmaa 

ja palveluja erilaisiin tilaisuuksiin. (Ohjelmapalveluosuuskunta Oodi 2009.) Yritys 

toimii ohjelma- ja esiintymispalvelun, koulutus-, opetus- ja ohjauspalvelun, tapahtu-

mien tuottamisen sekä tuotteiden ja palveluiden myynnin, oston ja vuokrauksen alalla 

(Latvala 2008, 16). Osuuskunnalta voi tilata esimerkiksi juontajia, muusikoita ja muita 

esiintyjiä, käsikirjoitettuja sketsejä, näytelmiä ja teatteria, esiintymiskoulutusta, valo-

kuvaajia sekä tuotantokokonaisuuksien suunnittelu- ja toteutuspalveluja (Ohjelmapal-

veluosuuskunta Oodi 2009).  

 

Oodin toiminnasta ovat sen perustamisesta lähtien vastanneet pääasiassa opiskelijat, 

joista osuuskunnan jäsenistö ja hallitus pääsääntöisesti koostuu. Osuuskunnan jäsen-

määrä on kasvanut sen toiminnan alkuvuosien noin kymmenestä jäsenestä noin 40 
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jäseneen vuonna 2008. (Latvala 2008, 16.) Oodin toiminnassa mukana olleen Latvalan 

(2008, 17) mukaan 

Oodin tilauskanta kuten jäsenmääräkin on ollut selkeästi nousujohdanteinen. Opiskelijat ovat 

löytäneet Oodin harjoittelupaikkana sekä potentiaalisena opinnäytetöiden aiheena. Myös kytkök-

set kulttuurin-, nuorisotyön- ja sosiaalialan laitoksen opetukseen ovat viimeisen vuoden aikana 

saaneet sysäyksen eteenpäin. 

Jäseninä toimivat pääasiassa nuoriso- ja kulttuurialan opiskelijat, mutta osuuskuntaan 

voi liittyä kaikki muutkin toiminnasta kiinnostuneet, myös muiden alojen opiskelijat 

(Ohjelmapalveluosuuskunta Oodi 2009). 

 

Asiakasverkosto on varsin laaja. Oodin asiakkaita ovat esimerkiksi Suur-Savo, Mikke-

lin ammattikorkeakoulu, Mikkelin yliopistokeskus, Anttolanhovi sekä erilaiset hank-

keet. Oodi tekee yhteistyötä myös muiden osuuskuntien, kulttuurialan yritysten sekä 

yksityisten toimijoiden kanssa. (Latvala 2008, 21.) 

 

Oodin ylin toimintaelin on hallitus, joka ajaa osuuskunnan etuja ja huolehtii toiminnan 

lainmukaisuudesta sekä sääntöjen ja ohjeiden noudattamisesta. Hallitus on vastuussa 

muun muassa osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä asianmukai-

sesti. Aiemmin hallituksen muodostivat ainoastaan opiskelijat, mutta nykyisin Oodin 

hallituksen toiminnassa on mukana myös opettajanäkökulma ja -asiantuntijuus. (Lat-

vala 2008, 16.) 

 

Hallituksen lisäksi Oodin toiminnassa on mukana myös toimitusjohtaja, joka johtaa 

osuuskuntaa hallituksen alaisuudessa, vastaa uusien työntekijöiden palkkaamisesta 

sekä projektikohtaisten vastuuhenkilöiden nimeämisestä. Toimintakaudella 2006-2007 

Oodin toimitusjohtajana toimi MAMK:n palkkaama täysipäiväinen, asiantunteva ja 

kulttuurituotannon eri opintojaksoilla vahvasti mukana ollut ammattilainen. Hänen 

”valtakaudellaan” Oodin toimintaa kehitettiin paljon. (Latvala 2008, 17.) Latvalan 

(2008, 17) mukaan 

toiminnasta tuli paljon säännöllisempää, järjestäytyneempää ja aktiivisempaa. Tuotantoryhmien 

käyntiin polkaisu, markkinointiin panostaminen sekä jäsenien aktiivisuuden lisääminen olivat osa 

näkyvimmistä ja tuntuvimmista aikaansaannoksista. 

 

Taloudellisista syistä palkatun toimitusjohtajan toimintakauden päätyttyä Oodissa kui-

tenkin siirryttiin takaisin opiskelijavetoiseen malliin, jossa toimitusjohtajan tehtävät 
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jakavat kahdesta opiskelijasta muodostuva tiimi (Latvala 2008, 17). Latvala (2008, 23) 

kuitenkin näkee, että tulevaisuutta ajatellen Oodin tulisi panostaa uudestaan ulkopuo-

liseen, palkattuun toimitusjohtajaan. Hänen mukaan 

kehitystyö, opiskelijoiden ohjaus sekä tutkimusten tekeminen pelkällä opiskelijavetoisella yrityk-

sellä muuttuu helposti vertaistuutoroinniksi, josta puuttuu auktoriteetti, asiantuntijuus sekä työ-

elämää vastaavat organisaatiorakenteet. Myös ohjaajan läsnäolo toimistolla päivittäin on ohjauk-

sen sekä oppimisen kannalta välttämätöntä. (Latvala 2008, 23.) 

 

Tutkimus- ja kehitystoimintaa kaivataan lisää. Tutkimus- ja kehitystyötä on tähän asti 

tapahtunut lähinnä vain muutaman opinnäytetyön välityksellä. Tarpeen olisi koota 

esimerkiksi Oodin kehityssuunnitelmat, strategiat ja historia yksien kansien väliin, 

mikä paitsi helpottaisi tiedon ja osaamisen siirtymistä vanhoilta jäseniltä toimintaan 

mukaan tuleville uusille jäsenille myös toisi toimintaan selkeyttä, tavoitteellisuutta ja 

jatkuvuutta. (Latvala 2008, 21.) 

 

Kaiken kaikkiaan Latvala (2008, 17) näkee kuitenkin Oodin tulevaisuuden valoisana, 

vaikka monen pitkäaikaisaktiivin ja palkatun toimitusjohtajan poistuminen Oodin toi-

minnasta johtivatkin lyhyehköön suvantovaiheeseen. Nykyinen hallitus panostaa tule-

vaisuuteen sekä toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös jatkaa 

ja vahvistaa entisestään yhteistyötä MAMK:n muiden opiskelijaosuuskuntien kanssa. 

(Latvala 2008, 17.) 

Mahdolliset yhteiset toimitilat, keskitetty markkinointi ja eri osaamisen yhdistyminen vievät 

kaikkien osuuskuntien toimintaa eteenpäin sekä vahvistavat niiden asemaa sekä MAMKin että 

palveluiden ostajien silmissä (Latvala 2008, 17-18). 

 

Osuuskunta Särmä05 

 

Osuuskunta Särmä05 on Mikkelissä toimiva puutekniikan palveluja tarjoava yritys. 

Palvelutarjontaan kuuluvat erilaiset puusepän palvelut, kuten puiset huonekalut ja pie-

nesineet. Lisäksi osuuskunta vuokraa Puupolin tiloja ja laitteita. Osuuskunta Särmän 

perustivat Puutekniikan opiskelijat, joille osuustoiminta on myös suunnattu. Jäseneksi 

voivat liittyä ainoastaan Puutekniikan opiskelijat. (Särmä05 2009.) 
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Osuuskunta – PAVE 

 

Niin ikään Mikkelissä Kasarmin kampuksella toimiva Osuuskunta – PAVE on liiketa-

louden opiskelijoiden vuonna 2005 perustama ja ylläpitämä yritys. Osuuskunta – 

PAVE tarjoaa asiakaslähtöistä liiketalouden osaamista eteläsavolaisille pk-yrityksille. 

Tarjontaan kuuluvat muun muassa markkinointi- ja markkinatutkimukset sekä erilaiset 

liike-elämän palvelut, kuten asiakastyytyväisyystutkimukset, markkinaselvitykset sekä 

yritys- ja tuotekuvatutkimukset. Jokaista asiakasta palvellaan kuitenkin yksilöllisesti, 

jolloin tarjottavat palvelut vaihtelevat asiakkaasta riippuen, ja palvelupaketit kootaan 

asiakaskohtaisesti. (Osuuskunta – PAVE 2009.) 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu tukee Osuuskunta PAVEn toimintaa ja toimii sen yh-

teisöjäsenenä, mutta pääasiassa osuuskunta koostuu sen opiskelijajäsenistä (Kolimaa 

& Sairanen 2007, 42). Tällä hetkellä PAVEssa työskentelee kymmenisen opiskelijaa 

eri tehtävissä (Pennanen 2009). Osuuskuntaan voivat liittyä kaikki toiminnasta kiin-

nostuneet liiketalouden opiskelijat, jotka saavat toiminnasta myös opintopisteitä pro-

jektiopintoihinsa (PAVE 2009). Opiskelijoiden lisäksi toiminnassa on ollut mukana 

myös yksi opettaja (Kolimaa & Sairanen 2007, 42). 

 

Ylintä päätösvaltaa PAVEssa käyttää osuuskunnan kokous. Hallitus muodostuu vähin-

tään viidestä osuuskunnan jäsenestä, joista yhden on oltava Mikkelin ammattikorkea-

koulun liiketalouden laitoksen edustaja. Yksi PAVEn jäsenistä toimii osuuskunnan 

toimitusjohtajana hallituksen alaisuudessa. Lisäksi osuuskunnan jäsenillä on erilaisia 

vastuutehtäviä. (Kolimaa & Sairanen 2007, 42 – 43.) 

 

Osuuskunnan talousvastaava on vastuussa PAVEn talousasioiden hoitamisesta koko-

naisuudessaan, lukuun ottamatta kuitenkaan kirjanpitoa. Tiedotus- ja markkinointivas-

taava huolehtii osuuskunnan asioiden tiedottamisesta ja markkinoinnin järjestämisestä. 

Projektivastaava toimii puolestaan osuuskunnan ja asiakkaiden välisenä yhdyshenki-

lönä ottaen vastaan toimeksiannot. Projektivastaava myös pitää huolta projektien on-

nistumisesta sekä pitää yhteyttä asiakkaisiin. (Kolimaa & Sairanen 2007, 43, 50.) 

 

PAVElle tulevien toimeksiantojen toteuttamisen hoitavat pääsääntöisesti osuuskunnan 

jäsenet, mutta tarpeen vaatiessa lisätyövoimaa hankitaan jäsenistön ulkopuolelta, 
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muista Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoista. Osuuskunnan tar-

joamille palveluille tuntuu olevan kysyntää, sillä kyseiset palvelut ovat yrityksille tar-

peellisia ja monissa yrityksissä ne on haluttu ulkoistaa. ”Myös kilpailutilanteen 

Osuuskunta PAVE kokee hyväksi, koska alueella ei ole toisia vastaavia palveluja tar-

joavia opiskelijaosuuskuntia.” (Kolimaa & Sairanen 2007, 44.) 

 

Toiminnassa nähdään kuitenkin myös paljon parannettavaa, erityisesti palvelun ja 

toiminnan laadun kehittämisessä. Kolimaan ja Sairasen (2007, 45) haastattelemien 

PAVEn jäsenten mukaan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on syönyt resursseja 

palvelun laadun kehittämiseltä, minkä seurauksena yleinen järjestelmällisyys sekä 

osuuskunnan sisäinen yhteistyö ovat kärsineet. ”Kuitenkin perustoiminnot ja –palvelut 

ovat hallinnassa ja ne toteutetaan asiallisesti ja hyvässä hengessä.” (Kolimaa & Saira-

nen 2007, 45.) 

 

Toiminnan jatkuvuus ja jäsenten osaaminen on taattu muun muassa koulutusten sekä 

jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja tiedonsiirron avulla. Jäsenet ovat voineet koulut-

tautua esimerkiksi PAVEn yhteisöjäsenenäkin toimivan Mikkelin ammattikorkeakou-

lun tarjoamissa koulutuksissa. (Kolimaa & Sairanen 2007, 52.) 

[O]suuskunnan toiminnassa mukana olevat jäsenet jakavat hankkimiaan tietoja ja taitoja muille 

jäsenille. Jos joku jäsenistä on käynyt jonkin tietyn koulutuksen, kertoo hän sen sisällön ja tär-

keimmät piirteet myös muille… Vanhempien jäsenten velvollisuuksiin kuuluu perehdyttää uudet 

jäsenet toimiin sekä Osuuskunta PAVEn käytäntöihin. (Kolimaa & Sairanen 2007, 52.) 

 

Kolimaan ja Sairasen (2007, 48) haastattelussa kävi ilmi, että kehitettävää on löytynyt 

myös hallituksen toiminnassa, jota on haluttu saada tehokkaammaksi, sekä henkilös-

tön sitouttamisessa toimintaan. ”Kokonaisuudessaan henkilöstön hyvinvointi ja osal-

listuminen ovat viime aikoina laskeneet huomattavasti. …Tällä hetkellä kiinnostusta 

kyllä on, mutta käytännössä kukaan ei ole valmis tekemään mitään.” Tehtäviä oli saa-

tettu laiminlyödä eikä kaikkia lupauksia ole aina pidetty. (Kolimaa & Sairanen 2007, 

53.) Lisäksi Kolimaan ja Sairasen (2007, 59) mukaan PAVEn sisäistä markkinointia 

tulisi tehostaa ja saada jatkuvammaksi, jolloin toimintaa tehtäisiin paremmin tutuksi 

opiskelijoille ja saataisiin uusia opiskelijoita kiinnostumaan toiminnasta. 

 

Ajoittain ongelmia on ilmennyt myös projektien toteuttamisessa, sillä osuuskunnan 

henkilöstöresurssit eivät ole aina riittäneet tai henkilöstöllä ei ole ollut riittävää osaa-
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mista erityisesti erityisosaamista vaativien projektien toteuttamiseen. Myös ajankäytön 

hallinnassa on nähty kehitettävää, samoin asiakassuhteiden hallinnassa. (Kolimaa & 

Sairanen 2007, 49, 52.) 

Asiakkaat ovat olleet kohtalaisen tyytyväisiä saamaansa palveluun, eikä suoraa negatiivista pa-

lautetta ole ilmennyt (Kolimaa & Sairanen 2007, 45). Kokonaisuudessaan Osuuskunta PAVElla 

on ollut [kuitenkin] hyvin niukasti asiakkaita tähän mennessä. …Ainoastaan yhteen asiakkaaseen 

on pidetty yhteyttä toimeksiannon loputtua. Tämä jatkuvuus kaipaisi parannusta, jotta voitaisiin 

luoda pitkiä ja kestäviä asiakassuhteita. (Kolimaa & Sairanen 2007, 52.) 

 

SeLVIS 

 

SeLVIS on Mikkelin ammattikorkeakoulun sähkö- ja lvi-tekniikan opiskelijoiden oma 

osuuskunta. Yritys toimii Mikkelissä ja tarjoaa erilaisia sähkö- ja lvi-tekniikan palve-

luja. (Osuuskunnat 2009.) SeLVIS on vastikään perustettu, eikä osuuskunnasta ole 

siksi vielä paljon tietoa saatavilla. 

 

Osuuskunta Savonlinnan Monitaitajat (OSMO) 

 

Savonniemen kampuksella Savonlinnassa toimivan Osuuskunnan Savonlinnan Moni-

taitajat (OSMO) toiminta käynnistyi vuonna 2004, mutta virallisesti se perustettiin 

seuranneen vuoden alussa (Makkonen 2008, 4). Yritys aloitti jalka-, hoito- ja fysiote-

rapiaopiskelijoiden voimin, mutta nykyisin mukana on muidenkin alojen opiskelijoita 

(Repo 2007a). Nimensä mukaisesti OSMO siis koostuu useamman koulutusalan opis-

kelijoista ja jäseneksi voi liittyä kuka vain Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlin-

nan yksikön opiskelijat (Makkonen 2008, 4). 

 

Vaikka osuuskunnalla on osaamista kaikilta koulutusaloilta, niin muotoilusta, matkai-

lusta, liiketaloudesta kuin terveysalalta, tarjoaa se pääasiassa jalka- ja fysioterapian 

sekä muotoilun palveluja (Osuuskunnat 2009). Tarjontaan kuuluvat muun muassa 

hieronta- ja jalkaterapiapalveluja sekä muotoilun palveluja, kuten mittatilausvaatteita, 

korjausompelua sekä valmiita tuotteita (Pyydä avuksesi osaavien opiskelijoiden tiimi 

2009). OSMO:n palvelujen tuotannosta ja toteutuksesta vastaa opiskelijat, mutta toi-

minnassa on mukana myös opettajia opiskelijatöiden laadun varmistajina (Makkonen 

2008, 4). 
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OSMO:n hintastrategia jakautuu yhtäältä muotoilun toisaalta jalka- ja fysioterapian 

erillisiin hintastrategioihin. Muotoilussa käytetään kustannusperusteista hinnoittelua ja 

hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti työn vaativuuden ja materiaalien perusteella. 

Joissakin tapauksissa hinnoittelun perustana käytetään myös työhön kuluvaa aikaa 

erityisesti silloin, kun työlle ei löydy muuta hintavertailukohdetta. (Makkonen 2008, 

26 – 28.) Makkosen (2008, 27) mukaan ”tuotteen tekemiseen kuluva aika määritellään 

aikaisemman kokemuksen perusteella” ja yllätysten välttämiseksi aika arvioidaan 

enemmin hiukan yli kuin alle. Jalka- ja fysioterapian palvelut ovat kiinteähintaisia. 

Hintaan vaikuttaa palveluun käytettävä aika, joka on kuitenkin aina vakio ja ennalta 

määrätty, esimerkiksi 60 minuutin hieronta. (Makkonen 2008, 29.) 

 

OSMO:ssa osuuskunnan jäsenet saavat tekemästään työstä palkan, mutta se ei ole sa-

ma kuin asiakkaan palvelusta maksama summa. Makkosen (2008, 27) mukaan asiak-

kaan maksamasta hinnasta vähennetään muun muassa kirjanpitokulut, sosiaalikulut 

sekä tarvikemaksut. Jäljelle jäävästä tekijän saamasta palkasta vähennetään vielä 

osuuskunnan vararahastoon menevä osuus. Vararahastoon kertyneillä varoilla osuus-

kunta rahoittaa muun muassa mahdollisia osuustoiminnassa syntyviä ylimääräisiä ku-

luja. Osuuskunnalle kertyneiden kulujen jälkeinen ylijäämä jaetaan vuosittain jäsenten 

kesken. (Makkonen 2008, 27.) 

 

Intotiimin opiskelijaosuuskunnat 

 

Intotiimin opiskelijaosuuskunnat koostuvat Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlin-

nan matkailun, muotoilun ja liiketalouden opiskelijoista. Intotiimiin kuuluu kaksi 

opiskelijaosuuskuntaa, Osuuskunta Fides Solutions ja Osuuskunta Dito Innovations. 

Edellinen tarjoaa yrityksille myyntityötä, markkinointimateriaalia ja asiakaslahjoja, 

ohjelmasuunnittelua, tapahtumajärjestelyjä, henkilöstövuokrausta, design- eli suunnit-

telutyötä sekä kyselyjä ja tutkimuksia. Jälkimmäinen tarjoaa tapahtumien suunnittelua 

ja järjestämistä, liikelahjaideointia, markkinointipalveluja, promootiota, kirjoittamis- 

ja oikolukupalveluja, sisustus- ja somistuspalveluja, varamiespalveluja, englannin, 

espanjan ja ruotsin kielten käännöstyötä sekä valokuvausta. (Pyydä avuksesi osaavien 

opiskelijoiden tiimi 2009.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimustani varten haastattelin Mikkelin ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitse-

mis- ja talousalan opettajia kartoittaakseni yhteydenottoja ja tilauksia, joita yrityksistä 

on tähän mennessä tullut yr-laitokselle. Marata-alan opiskelijoiden kiinnostusta opis-

kelijaosuustoimintaan selvitin opiskelijoille lähettämälläni Internet-kyselyllä. Lisäksi 

perehdyin muutamaan Mikkelin ammattikorkeakoulun jo toiminnassa olevaan opiske-

lijaosuuskuntaan ja niiden toimintaan niistä aiemmin tehtyjen opinnäytetöiden kautta. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmät ovat empiirisessä eli havainnoivassa tutkimuksessa apuna käy-

tettyjä aineiston hankinta- ja analysointitapoja. Ne jaetaan laadulliseen eli kvalitatiivi-

seen ja määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. (Kolimaa & Sairanen 2007, 

36.) Oman tutkimukseni toteutin käyttämällä apuna sekä kvalitatiivista että kvantita-

tiivista tutkimusmenetelmää. 

 

Laadullinen tutkimus soveltui hyvin opettajien haastatteluun, sillä tavoitteenani oli 

saada mahdollisesti varsin yksityiskohtaistakin tietoa. Vaikka minulla oli haastatteluja 

varten tehty valmis haastattelulomake (liite 1), halusin jättää myös tilaa niin haastatel-

taville kuin mahdollisille omille tarkentaville lisäkysymyksille. Haastattelut toteutin 

teemahaastatteluina. Määrällisen tutkimuksen toteutin Internet-kyselynä (liite 2), jota 

käytin tutkiessani opiskelijoiden kiinnostusta opiskelijaosuustoimintaan. Tutkimus-

menetelmä oli luonnollinen valinta opiskelijoiden suuren määrän vuoksi ja siksi, että 

oli tärkeää saada selville mahdollisimman monen opiskelijan kiinnostus. 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus havainnoi, analysoi ja pyrkii ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä. Se perustuu ei-numeraaliseen aineistoon, kuten teksteihin ja puhei-

siin. Ominaista on myös tutkimuksen ainakin osittainen subjektiivisuus; tutkijan omat 

kokemukset ja kiinnostuneisuus voivat vaikuttaa aineiston tulkintaan. (Kananen 2008, 

11.) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrää tärkeämpää on sen laatu. Siksi tut-

kimus keskittyy yleensä melko pieneen määrään tapauksia, mutta niiden analysoimi-
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nen on sitäkin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa. Ensisijaisena tarkoituksena on pyr-

kiä kuvailemaan ja ymmärtämään tutkittavaa tapahtumaa, toimintaa tai ilmiötä, ja siksi 

tutkimustuloksia ei ole tarkoituskaan yleistää. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto 

hankitaan esimerkiksi havainnoimalla, haastattelemalla tai valmiiden aineistojen poh-

jalta. (Eskola & Suoranta 2005, 15, 18, 61.) 

 

Haastattelu perustuu haastattelijan pyrkimykseen saada mahdollisimman paljon tietoa 

tutkittavasta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Haastattelutilanteessa haastattelija 

ja haastateltava ovat aina vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat näin toisiinsa 

(Eskola & Suoranta 2005, 85). Juuri vuorovaikutteisuus tekee haastattelusta joustavan 

tavan kerätä tietoa; haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, selventää epäsel-

viä kohtia, tehdä lisäkysymyksiä jne. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Teemahaastatte-

lussa haastattelija on ennalta määritellyt käsiteltävät aihepiirit eli teemat, muttei kui-

tenkaan tarkkoja kysymyksiä. Haastattelija pitää huolen, että kaikki teemat tulevat 

käsiteltyä kussakin haastattelussa. (Eskola & Suoranta 2005, 86.) Olennaista ei ole 

kysymysten muoto tai järjestys vaan se, että kysymykset pysyvät etukäteen sovituissa 

aihepiireissä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). 

 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus 

 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus selittää, kuvaa, kartoittaa, vertailee ja ennus-

taa. Se hyödyntää tilastollisia tutkimusmenetelmiä, sillä tulokset esitetään numeerises-

sa muodossa. (Vilkka 2007, 14, 26.) Määrällinen tutkimus perustuu siis määrien las-

kemiseen (Kananen 2008, 11). Tutkimusaineisto kerätään mitattavassa muodossa tai 

muutetaan mitattavaan muotoon viimeistään tuloksia käsiteltäessä. Tiedonkeruumene-

telmänä käytetään joko kyselyä, haastattelua, systemaattista havainnointia tai muiden 

keräämää aineistoa. Kysely soveltuu tiedonkeruuseen erityisesti silloin, kun tutkitaan 

suurta ja hajallaan olevaa joukkoa ja kun halutaan saada selville henkilöiden mielipi-

teet, asenteet, ominaisuudet tai käyttäytyminen. Se perustuu vakioituihin kysymyksiin; 

samat kysymykset esitetään kaikille kyselyyn vastaaville samanmuotoisina, samassa 

järjestyksessä ja samalla tavalla. (Vilkka 2007, 17, 28, 35.) 

 

Tutkimuksessa käytetään yleensä apuna otosta, varsinkin jos tutkimuksen kohderyhmä 

on hyvin suuri. Otos edustaa tutkimuksen kohderyhmää, koko tutkittavaa joukkoa eli 
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perusjoukkoa. Otoksella saadut tulokset yleistetään ja niiden katsotaan kuvaavan pe-

rusjoukon keskimääräistä mielipidettä. Tästä syystä tutkimuksen onnistumisen kannal-

ta on tärkeää, että otos kuvaisi mahdollisimman hyvin tutkittavaa perusjoukkoa. (Ka-

nanen 2008, 10, 70.) Otoksen koko eli tutkimukseen vastaajien määrä on yleensä var-

sin suuri, jotta otos edustaisi mahdollisimman hyvin perusjoukkoa (Vilkka 2007, 14). 

Kuitenkin vaikka vastaajien määrä on suuri, on otos vain pieni osa koko joukosta, jota 

se edustaa (Kananen 2008, 10). 

 

5.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostui opettajien haastatteluista, opiskelijoiden kyselytuloksista 

sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun toiminnassa olevista opiskelijaosuuskunnista 

tehdyistä opinnäytetöistä. Toimeksiantajani kehotuksesta haastattelin viittä matkailu-, 

ravitsemis- ja talousalan opettajaa. Haastattelut suoritin neljän opettajan kohdalla tee-

mahaastatteluina 20.5.-4.6. välisenä aikana. Yhdelle lähetin haastattelukysymykset 

(liite 1) sähköpostilla, koska sopivaa päivää henkilökohtaiselle haastattelulle ei löyty-

nyt. 

 

Opiskelijoiden kyselyn toteutin Webropol Internet-kyselynä (liite 2). Lähetin linkin 

kyselyyn sähköpostilla syyskuun alussa kaikille Mikkelissä palvelujen tuottamisen ja 

johtamisen koulutusohjelmassa opiskeleville restonomiopiskelijoille. Syy siihen, mik-

si lähetin kyselyn vain Mikkelissä opiskeleville restonomeille oli se, että perustettava 

opiskelijaosuuskunta toimisi Mikkelissä ja vaatisi siksi nimenomaan Mikkelin res-

tonomien kiinnostusta ja osallistumista toimintaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 11 res-

tonomiopiskelijaa, joista kolme oli miehiä ja kahdeksan naisia. Vastanneista kaksi oli 

ensimmäisen vuoden, viisi toisen vuoden ja neljä kolmannen vuoden opiskelijaa. 

 

Opettajahaastattelujen ja opiskelijakyselyn lisäksi lähetin kyselyn opiskelijaosuustoi-

minnasta myös MAMK:ssa toimiville opiskelijaosuuskunnille, mutten saanut kyselyyn 

yhtäkään vastausta. Niinpä tutustuin hiukan tarkemmin MAMK:n opiskelijaosuuskun-

tiin, niiden toimintaan ja menestykseen edellisvuosien opinnäytetöiden kautta. Tietoa 

löysin Osuuskunta PAVEsta, Ohjelmapalveluosuuskunta Oodista sekä Osuuskunta 

Savonlinnan Monitaitajista. Näitä osuuskuntia on käsitelty tarkemmin luvussa 4.2. 
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Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Erityisesti määrällisessä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuus 

eli reliabiliteetti ja pätevyys eli validiteetti (Kananen 2008, 79). Reliabiliteetilla tarkoi-

tetaan tutkimustulosten pysyvyyttä, tarkkuutta ja sitä, että samoihin tuloksiin päästään 

myös uudelleenmittauksissa. Se siis takaa tutkimuksen toistettavuuden ja tutkijasta 

riippumattomuuden. Reliabiliteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa otoskoko 

ja laatu, siis kuinka hyvin otos edustaa perusjoukkoa, sekä tutkimuksen vastauspro-

sentti. (Vilkka 2007, 149 – 150.) 

 

Validiteetti puolestaan osoittaa sen, että tutkimuksessa mitataan tutkimusongelman 

kannalta oikeita asioita (Kananen 2008, 79). Toisin sanoen tutkimuksesta puuttuvat 

systemaattiset virheet, epätarkkuudet sekä harhaanjohtavat ja väärinymmärrettävät 

kysymykset (Vilkka 2007, 150). Validiteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

tutkimuksen kannalta oikea tutkimusmenetelmä ja mittari (Kananen 2008, 81). 

 

Pidän kyselytutkimukseni validiteettia varsin hyvänä, sillä mielestäni sain vastauksen 

niihin asioihin, joita minun oli alun perin tarkoituskin mitata. Lisäksi uskon, että valit-

sin oikean tutkimusmenetelmän opiskelijoiden mielipiteen tutkimiseen eli määrällisen 

kyselytutkimuksen. Sen sijaan tutkimukseni reliabiliteettia en voi pitää riittävänä, kos-

ka Mikkelin ammattikorkeakoulussa palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusoh-

jelmassa opiskelevista yli parista sadasta (Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija-

määrä 2009) opiskelijasta ainoastaan 11 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti ei siis ole 

riittävän suuri takaamaan tutkimuksen luotettavuuden. Mielestäni tuloksia voidaan 

kuitenkin pitää osittain suuntaa näyttävinä ja uskoisin, että tuloksista on apua toimek-

siantajalleni opiskelijaosuuskunnan perustamista suunniteltaessa. 

 

6 TULOKSET 

 

Tulokset koostuvat opettajien teemahaastattelun tuloksista sekä opiskelijoiden Inter-

net-kyselyn tuloksista. Opettajahaastattelujen tulokset olen jakanut teemoittain ympä-

ristö- ja ravitsemisalan laitokselle jo tulleisiin yhteydenottoihin ja toimeksiantoihin, 

perustettavan opiskelijaosuuskunnan mahdollisiin asiakkaisiin, tuotteisiin ja palvelui-

hin sekä osuuskunnan perustamisesta saatavaan hyötyyn ja suhteeseen opintoihin. 
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Opiskelijaosuuskunnan mahdollisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä osuuskunnan pe-

rustamisesta saatavaan hyötyyn ja suhteeseen opintoihin olen lisännyt myös opiskeli-

jakyselyn tuloksia kyseisistä aiheista. Muutoin opiskelijakyselyn tulokset keskittyvät 

pääasiassa osuustoiminnan tunnettavuuteen sekä opiskelijoiden mahdolliseen kiinnos-

tukseen opiskelijaosuustoimintaa ja perustettavaa marata-alan opiskelijaosuuskuntaa 

kohtaan. 

 

6.1 Yr-laitokselle tähän mennessä tulleet yhteydenotot ja toimeksiannot 

 

Laitokselle tulee jatkuvasti yhteydenottoja mahdollisten toimeksiantojen tiimoilta, 

aiemmin lähiruokahankkeiden kautta tuli paljonkin yhteydenottoja ja toimeksiantoja. 

Kysyntää ja tilausta siis on. Tähän mennessä toimeksiannot ovat olleet lähinnä projek-

tiopintojen ja opinnäytetöiden aiheita, jotka pääsääntöisesti tulevat aina laitoksen ul-

kopuolelta, työelämälähtöisesti. Ravintolapalveluihin liittyvät toimeksiannot ohjataan 

Ravintola Talliin, jonka kautta toimeksiannot onkin hoidettu. 

 

Yhteydenotot ovat tulleet sekä suoraan laitokselle että opiskelijoiden kautta. Kiinnos-

tusta ja mahdollisia toimeksiantoja tulee usein myös silloin, kun kohdataan ja haasta-

tellaan yrittäjiä tai laitokselta mennään käymään yrityksissä. Toimeksiantoja saattaisi 

tulla enemmänkin, jos yrityksissä tiedettäisiin paremmin, mitä kaikkea opiskelijoilla 

on mahdollista teettää; työelämä ei tunne kovin hyvin oppilaitoksissa käytettävää sa-

nastoa, esimerkiksi mitä opinnäytetyö voisi pitää sisällään. Kun juttelee yrittäjien 

kanssa, heiltä löytyy kuitenkin paljon mahdollisia aiheita opiskelijatöiksi, mutta niitä 

ei vain aina osata yrityksistä oma-aloitteisesti ehdottaa oppilaitoksille. 

 

Toimeksiantotyypit 

 

Laitokselta on tilattu muun muassa matkailuhankkeen/-tapahtuman ruokapalvelun 

hoitamista, tuotekehitystä ja tutkimusta, esimerkiksi hiihtotapahtumaan ruoka, joka ei 

jäädy ja jota voi syödä hanskat kädessä jne. Lisäksi toimeksiannot ovat pitäneet sisällä 

markkinaselvityksen siitä, mitä markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla, kunnalliseen 

keittiöön ruokapalvelujen omavalvontasuunnitelman ja sen päivityksen, kun on ollut 

kyse ison organisaation, jolla on useita toimipisteitä, ruokapalvelujen laadun ym. val-

vonnasta, sekä koulutuspaketin henkilökunnalle. Opiskelijoita on myös pyydetty ruo-
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kamessuille tuote-esittelijöiksi ja messuapulaiseksi elintarvikeyrittäjälle sekä teke-

mään yrittäjälle markkinointikanavien selvitys, missä tuotteita kannattaa markkinoida, 

tuotteiden kannattavuus-/kustannuslaskelmia sekä tuotevalikoiman kehittämistä. 

 

Toimeksiantoja on tullut myös Ravintola Tallin ulkopuolelle. Tällöin on usein ollut 

kyse eri palveluiden koordinoinnista, esimerkiksi kuljetus-, ruoka- ja ohjelmapalvelu-

jen, puheenpitäjien jne. hoitamisesta johonkin tapahtumaan. Toimeksiannot ovat olleet 

myös tuotteistamiseen liittyviä, tapahtumien järjestämistä, tietojen syöttämistä järjes-

telmiin (opiskelijoita on siis kaivattu mekaanisen työn tekijöiksi), nettisivujen päivit-

tämistä, asiakastyytyväisyyskyselyjen tekemistä, ruokalistasuunnittelua, kustannuslas-

kentaa, tuotekehitystä ja tuotteistamista, teemapäivien järjestämistä sekä perehdyttä-

mistä ja perehdyttämissuunnitelmien laadintaa. 

 

Toimeksiantojen hoitamisprosessi 

 

Tähän asti toimeksiantojen osalta on ensin oltu yhteydessä vastaavaan opettajaan ja 

mietitty, sopiiko toimeksianto johonkin opintojaksoon mahdollisesti projekti- tai 

opinnäytetyöaiheeksi. Toimeksiannot pyritään sisällyttämään osaksi opintoja tai sitten 

toimeksiantajayrityksiltä pyydetään rahaa työn tekemiseen. Esimerkkinä koulutuspa-

ketti, josta saatiin maksu toimeksiantajalta. 

 

Laitokselle tulleista toimeksiannoista aikalailla puolet ja puolet on pystytty hoitamaan. 

Kaikkia toimeksiantoja ei ole kuitenkaan voitu hoitaa ja joistakin toimeksiannoista on 

jouduttu kieltäytymään. Pääsääntöisesti laitoksella ei tehdä toimeksiantoja Ravintola 

Tallin ulkopuolelle. Toimeksiannot ovat olleet opiskelijoille vapaaehtoisia projek-

tiopintojen ja opinnäytetöiden aiheita, joista opiskelijat saavat valita itseään kiinnosta-

vat aiheet toteutettavaksi. Jos jokin aiheista ei kiinnosta opiskelijoita, jäävät ne toteut-

tamatta.  

 

Nykyinen menettelytapa ei ole toiminut halutulla tavalla, sillä toimeksiantojen hoita-

misprosessissa on ollut mukana paljon sähläystä. Opettajat kokevat helposti toimek-

siannot lisätöinä, joihin ei riitä resursseja, ja saattavat ”pallotella” toimeksiantoa kes-

kenään; kuka ottaa vastuun toimeksiannon hoitamisesta ja on yhteydessä toimeksianta-

jayritykseen. Lisäksi ongelmana on ollut hinnasto, toimeksiantojen ajoitus sekä nykyi-
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sellä menetelmällä prosessin ja aikataulun hitaus. Joskus aikataulut toimeksiantojen 

tekemiseen ei yksinkertaisesti sovi, toisaalta yritysmaailma toimii niin nopealla syk-

keellä, ettei koulumaailma pysy aina mukana; yrittäjät usein toivovat mahdollisimman 

(joskus hyvinkin) nopeaa toimintaa ja työnsuorittamista koulumaailmalle liian nopeal-

la aikavälillä. 

 

Lähiruokahankkeiden aikana toimeksiantoprosessi toimi hyvin, kun tilauksia pystyttiin 

viemään eteenpäin laitoksen sisällä ja pystyttiin vahtimaan, että työ tulee tehtyä. Vii-

meisimpiin yhteydenottoihin ei ole reagoitu oikeastaan mitenkään. Ne eivät ole olleet 

varsinaisia toimeksiantoja vaan ennemminkin ehdotuksia, millaista yhteistyötä voitai-

siin tehdä ja oltaisiin kiinnostuneita tekemään. 

 

6.2 Asiakkaat 

 

Yhteydenottoja ja toimeksiantoja on tullut suoraan yr-laitokselle, mutta myös hanke-

kontaktien tai entisten opiskelijoiden kautta. Tähän mennessä tulleet yhteydenotot ja 

toimeksiannot ovat tulleet pääasiassa yrityksiltä, organisaatioilta ja yhteisöiltä. Yhtei-

söasiakkaita on kuitenkin tähän mennessä harvemmin pystytty auttamaan ja palvele-

maan. Asiakkaina ovat olleet esimerkiksi erilaiset hankkeet, keittiöt, pitopalveluyri-

tykset, elintarvikeyrittäjät, kunnan laitokset, ravintolat sekä pk-yritykset. Myös yksit-

täisiltä henkilöiltä on tullut toimeksiantopyyntöjä, kun he ovat tarvinneet opiskelijoita 

esimerkiksi työntekijöiksi juhliin. Erityisesti yksityisasiakkaat käyttäisivät mielellään 

muitakin palveluja ja yrityksiä kuin MAMK. 

 

Mahdollisten uusien asiakkaiden osalta tulisi tehdä markkinaselvitys. Nykyisellä me-

netelmällä on ollut hankala hoitaa jo nykyisiä asiakkaita ja toimeksiantoja. Jos laitok-

selle kuitenkin saataisiin toimivampi menetelmä, voitaisiin palvella uusiakin asiakkai-

ta ja hoitaa enemmän toimeksiantoja. Osuuskunnassa ei kuitenkaan välttämättä lähdet-

täisi tavoittelemaan uusia asiakkaita eri sektoreilta, vaan hoidettaisiin toimeksiannot 

tilausten mukaan. 

 

Yritysasiakkaiden lisäksi asiakkaina voisi olla pääsääntöisesti julkinen puoli, kuten 

keskussairaala, Mikkelin kaupunki, lähikunnat, yhteisöt ja järjestöt. Näistä on jo tul-

lutkin jonkun verran toimeksiantoja. Esimerkiksi järjestöjen kanssa olisi hyväkin tehdä 
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yhteistyötä, sillä sen kautta saataisiin lisää kokemusta ja tuntemusta muiltakin aloilta. 

Osuuskunta toisi toimintaan selkeyttä siten, että yksittäiset henkilötkin osaisivat käyt-

tää palveluja nykyistä tehokkaammin. 

 

6.3 Tuotteet ja palvelut 

 

Perustettavan osuuskunnan perustuotteet muodostuisivat mahdollisesti tähän mennes-

sä laitokselta eniten teetetyistä palveluista. Osuuskunnan palveluissa olisi kuitenkin 

tietty asiakaskohtainen joustavuus niin, että tarjottavia tuotteita ja palveluja voitaisiin 

muokata asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tähän asti usein kysyttyjä ja teetettyjä toi-

meksiantoja ovat olleet erilaiset asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimukset, omaval-

vontaan liittyvät toimeksiannot (esim. omavalvontasuunnitelman teko), henkilökunnan 

koulutus, tuotekehitys (esim. uusi tuote tai ateriakokonaisuus). Tuotekehitystä tarvi-

taan niin pitopalvelu-, ruokapalvelu- kuin elintarvikeyrityksissäkin. Kysyntää löytyisi 

myös yritysten käyttövalikoiman selvittämiselle; miten tuotteita voidaan käyttää, min-

kä kanssa yhdistää jne. Lisäksi osuuskunta voisi tarjota reseptiikkaa. 

 

Osuuskunnan palveluna voisi olla myös eri palvelujen koordinointia ja välittämistä, 

mistä mitäkin palveluja saa ja kannattaa hankkia. Tällöin osuuskunta toimisi asiakkaan 

edustajana ja hoitaisi ja koordinoisi kaikkia niitä palveluja, joita johonkin tapahtu-

maan, esimerkiksi häihin, tarvitaan. Esimerkkinä ruokapalvelut, kuljetukset, ohjelma-

palvelut, kukat, naulakkopalvelut, kokousemäntä, paikka jne. Opiskelijoiden ei tarvit-

sisi tehdä kaikkea itse vaan he voisivat ostaa eri palveluja myös muualta. Tällainen 

toiminta perustuu verkostoihin ja verkostoyrittämiseen; pitää tuntea eri verkostot ja 

osata käyttää niitä hyväksi. 

 

Osuuskunnan tuotteiden ja palvelujen perustana tulee olla marata-alan opintosuunni-

telma. Tuotteiden ja palveluiden tulisi pohjautua opetukseen ja opintosuunnitelmaan, 

jotta opiskelijat oppisivat koulutuksensa kannalta oikeita asioita ja mitä heiltä koulu-

tuksen puolesta odotetaan ja vaaditaan. Tarjottavana palveluna voisi olla esimerkiksi 

tuotteistaminen opintosuunnitelman pohjalta, johon asiakaskohtaisesti voitaisiin tarjo-

ta lisäpalveluja. 
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Tuotteet ja palvelut opintosuunnitelman ja opiskelijoiden oppimisen kannalta 

 

Jos osuuskunnalla on selkeä perusvalikoima, voisi se ottaa vastaan toimeksiantoja. 

Oppimista edistävinä osuuskunnan mahdollisina tuotteina ja palveluina nähdään osit-

tain samoja kuin tähän mennessä laitokselle on tullut toimeksiantoina. Laitokselle jo 

tulleet toimeksiannot tukevat oppimista ja opiskelijoiden pitäisi osata hoitaa ne, mutta 

osuuskunnassa opiskelijat saisivat kuitenkin lisä- ja käytännön oppia todellisissa ca-

seissa. Esimerkkeinä omavalvontasuunnitelmien teko, tuotekehitystyö, ruokalista-

suunnittelu, ravintoainelaskenta menuista, asiakaslähtöisten palvelujen kehitys-

/tuotteistamistyöt, asiakastyytyväisyyden mittaukset, markkinaselvitykset, kilpailija-

analyysit ja promootiotilaisuudet, esimerkiksi messujen suunnittelu ja messuille osal-

listuminen, uutuustuotteiden esittelykampanjat jne. 

 

”Kaikki palvelut, joissa opiskelijat voivat käyttää analysointi-, suunnittelu- ja inno-

vointitaitojaan sekä asiakaspalvelutaitojaan ovat tuotteistettavissa osuuskunnan myy-

täviksi. Mielestäni opiskelijoiden osaaminen pitäisi tuotteistaa aiheiden mukaan (esim. 

markkinointipalvelut… jne.) peruspaketeiksi, jotta mahdolliset asiakkaat hahmottaisi-

vat paremmin tarjontamme. Paketeista pitäisi laatia sisältökuvaukset ja ne pitäisi hin-

noitella. Niiden pohjalta olisi helppo räätälöidä palveluja asiakaskohtaisesti (tehdä 

tarjouksia jne.).” 

 

Opiskelijakyselyn tulokset perustettavan opiskelijaosuuskunnan tuotteista/palveluista 

 

Marata-alalle perustettavan opiskelijaosuuskunnan tarjoamiin tuotteisiin/palveluihin 

liittyen opiskelijoita pyydettiin valitsemaan kahdeksasta vaihtoehdosta kaksi mielek-

käintä. Alla olevaan kuvioon (kuvio 1) olen koonnut opiskelijakyselyn tulokset tuot-

teiden/palvelujen osalta. 
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jokin muu, mikä?

palvelujen koordinointi ja
välittäminen

reseptiikka

ruokalistasuunnittelu

tuotekehitys

henkilökunnan koulutus

omavalvontasuunnitelmien
teko

asiakastyytyväisyys- ja
markkinatutkimukset

KUVIO 1. Jos olisit kiinnostunut toimimaan Marata-alan opiskelijaosuuskun-

nassa, mitä tuotteita/palveluja Sinä haluaisit osuuskunnassa tarjottavan (osuus-

kunnan työntekijän näkökulmasta)? 

 

Perustettavan opiskelijaosuuskunnan mahdollisiksi tuotteiksi/palveluiksi nousee opis-

kelijakyselyssä voimakkaimmin esiin tuotekehitystyö. Opiskelijoille mielekkäitä 

osuuskunnassa tarjottavia tuotteita/palveluja olisivat myös asiakastyytyväisyys- ja 

markkinatutkimukset sekä palvelujen koordinointi ja välittäminen. Toisaalta myös 

henkilöstön koulutus ja reseptiikka voisivat olla mahdollisia osuuskunnassa tarjottavia 

tuotteita/palveluja. 

 

6.4 Opiskelijaosuustoiminnan hyöty ja suhde opintoihin 

 

Opiskelijaosuuskunta halutaan perustaa, sillä se selkeyttäisi nykyistä toimintaa ja toi-

meksiantojen hoitamista; laitoksella olisi joku, joka organisoisi ja huolehtisi toimek-

siantoprosessista sekä ottaisi vastaan laitokselle tulevat toimeksiannot ja niiden arvi-

oinnit. Nykyisin laitoksella ei ole yhtä tiettyä vastuuhenkilöä, vaan opettajat saattavat 

pallotella toimeksiantoja ja vastuuta puolelta toiselle. Osuuskunta helpottaisi myös 
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yrityksiä ja työelämää esimerkiksi siinä, keneen ottaa yhteyttä toimeksiantojen tiimoil-

ta. Osa toimeksiannoista voisi tulla osuuskunnan kautta, osa jotakin muuta reittiä. 

 

Oppimista halutaan kehittää valuttamalla perusopintoja osuuskuntaan ja siirtymällä 

vähitellen pois perustuntiopetuksesta; opiskelijat eivät enää istuisi oppitunneilla vaan 

tekisivät oikeita hommia oikeassa yritys- ja työelämäympäristössä. Tarvittaessa voitai-

siin opiskella teoriaa ja lukea oppikirjoja, jos jotakin toimeksiantoa ei muutoin osattai-

si hoitaa tai jos tarvitaan lisätietoa, vinkkejä ym. toimeksiannon hoitamisessa. Lisäksi 

osuustoiminnalla halutaan syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden työelämäyhteyttä 

ja antaa enemmän vastuuta opiskelijoille osuuskunnan vetämisen muodossa; opiskeli-

jat oppisivat työelämässä tarvittavan vastuunottamisen ja –kantamisen jo koulussa 

toimiessaan opiskelijaosuuskunnassa. 

 

Koska marata-alan kanssa yhteistyötä tekevä Ravintola Talli toimii vain Kampusalu-

eella Mikkelissä, halutaan osuuskunnalla mahdollistaa toimintaa myös muualle kuin 

pelkästään Kampusalueelle. Tällä hetkellä laitoksella tuntuu olevan oikeat asiakkaat, 

mutta toimintaa vain Ravintola Tallissa. Toisaalta osuustoiminnalla pyritään enemmän 

työelämäläheisyyteen ja halutaan siirtää vastuuta enemmän myös opiskelijoille. Lisäk-

si osuustoiminnalla halutaan luoda selkeä sapluuna ja laatukäsikirjat toimeksiantojen 

hoitamista varten sekä keskittyä tiettyihin toimintoihin. 

 

Opiskelijaosuustoiminta nähdään myös opiskelijoita motivoivana opetusmenetelmänä 

ja opiskelijoille mahdollisesti mielekkäänä tapana opiskella ja oppia. Toiminta opettaa 

itseohjautuvuutta ja yrittäjyyttä. Lisäksi osuustoiminta nähdään oppilaitoksen tapana 

näkyä ulospäin ja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyö yritysten kanssa on yksi 

laitoksen tehtävistä ja siksi on tärkeää, että siihen pystytään vastaamaan. 

 

”Osuuskunta tukee työelämälähtöistä oppimista, opettaa ammatillisen osaamisen li-

säksi prosessien hallintaa sekä tiimityö- ja asiakaspalveluosaamista. Osuuskuntatoi-

minnassa korostuvat myös yrittäjyysnäkökulma sekä liiketoimintaosaaminen. Osuus-

kunta sopii erittäin hyvin näiden asioiden käytännönläheiseen opettamiseen.” 
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Osuustoiminnan suhde opintoihin 

 

Osuustoiminta voitaisiin mahdollisuuksien mukaan ottaa osaksi opintosuunnitelmaa ja 

sisällyttää opetukseen. Sen voisi liittää esimerkiksi osaksi projektiopintoja ja harjoitte-

lua. Toisaalta toiminta voisi tapahtua ainakin osittain myös opintojen ohella; osuus-

toiminta ei olisi pelkästään osa projektiopintoja, koska niitä koulutusohjelmassa on 

vähän. Haastattelussa nousi kysymys myös koko opetuksen pohjautumisesta osuus-

toimintaperiaatteelle. 

 

Osuustoiminta voisi olla opiskelijoille vaihtoehtoinen opiskelukeino, jolloin jätettäi-

siin vastuu opiskelijalle itse päättää ja valita, minkä opintojakso(je)n osana tiettyjä 

toimeksiantoja tekee. Osuustoiminta ei olisi ehkä suunnattu vielä ensimmäisen vuoden 

opiskelijoille vaan vasta toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin. Toisaalta opiskelijat 

voisivat myös olla mukana toiminnassa muutenkin, vaikka opinnot olisi jo suoritettu. 

 

”Projektiopinnot ovat luontevin ja joustavin tapa kytkeä osuuskunta varsinaiseen opis-

keluun. Osuuskunnan kautta voi tehdä myös esim. markkinointiin liittyviä töitä yrityk-

sille siten, että ne voidaan hyväksyä osasuoritukseksi esimerkiksi nykyiseen ”Palvelu-

jen tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi” –opintojaksoon. Muitakin mah-

dollisuuksia on, opintojaksojen suunnittelussa kannattaa pitää osuuskunta mukana 

yhtenä oppimisympäristönä ja antaa vaihtoehtoisia suoritustapoja.” 

 

Kysyin myös opiskelijoilta heidän mielipidettä osuustoiminnan sisällyttämisestä opin-

toihin. Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan seitsemästä vaihtoehdosta kaksi mielek-

käintä. Alla olevasta kuviosta (kuvio 2) käy ilmi opiskelijoiden mielipiteet osuustoi-

minnan suhteesta ja sisällyttämisestä opintoihin. 
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opintojen ohella tapahtuva toiminta, jota voidaan 
hyväksilukea useamman eri opintojakson osasuoritukseksi 
osuustoiminnassa tehtävien töiden perusteella

restonomiopinnot suoritettaisiin 
kokonaisuudessaan opiskelijaosuuskunnassa

jokin muu, mikä?

projektiopinnot

työharjoittelu

vapaavalintaiset opinnot

pakolliset opinnot

KUVIO 2. Mikä olisi mielestäsi paras tapa sisällyttää osuustoiminta opintoihin? 

 

Huomattavasti suurin osa vastaajista pitää projektiopintoja parhaimpana tapana sisäl-

lyttää osuustoiminta opintoihin. Yleisesti ottaen opiskelijat näyttäisivät kannattavan 

opiskelijaosuustoiminnan vapaaehtoisuutta. Yksikään vastanneista ei kannata res-

tonomiopintojen suorittamista kokonaisuudessaan opiskelijaosuuskunnassa. Myöskään 

opiskelijaosuustoimintaa ei haluttaisi sisällytettävän pakollisiin opintoihin. 

 

Opiskelijoiden hyöty osuustoiminnasta 

 

Opintopisteet nähdään luonnollisena ja ensisijaisena opiskelijoiden palkitsemistapana, 

erityisesti silloin, kun osuustoiminta liittyy opintoihin ja on osa niitä. Osuustoiminnas-

ta saatavat opintopisteet nähdään opiskelijoiden kannalta myös heidän valmistumista 

nopeuttavana tekijänä. Koska toiminta on vaativaa, edellyttää opiskelijoiden sitoutu-

mista ja kokemustakin, ja aiheuttaa opiskelijoille myös kustannuksia, nähdään mah-

dollisena opiskelijoiden palkitsemistapana myös rahallinen palkkio, esimerkiksi toi-

minnan ylijäävä osuus voitaisiin jakaa opiskelijoille tai jos asiakas haluaa erityisesti 
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palkita opiskelijan. Lisäksi esimerkiksi opintomatkat ja erilaiset stipendit nähdään 

mahdollisina palkitsemistapoina. 

 

Haastateltavien mukaan osuustoiminnan avulla opiskelijoilla on myös mahdollisuus 

luoda verkostoja ja työelämäkontakteja, tutustua ja toimia todellisessa työelämäympä-

ristössä sekä harjaantua työelämää varten; opiskelijat oppivat esimerkiksi vastuunot-

toa, työn aikatauluttamista sekä työskentelemään nopeammalla tempolla ja aikavälillä, 

kuten työelämässäkin. Osuustoiminnassa luotujen verkostojen kautta opiskelijalla 

saattaa olla myös mahdollisuus hankkia tulevaisuuden työpaikka. Lisäksi opiskelijoilla 

on mahdollisuus saada lisää itseluottamusta ja rohkeutta työskennellä ja toimia työ-

elämässä, kun huomaavat osuuskunnan kautta työelämässä olevan vielä paljon korjat-

tavaa ja näkevät, että itsellä on jotakin annettavaa työelämälle. 

 

Osuustoiminnassa mukana olevien opiskelijoiden palkitsemisesta kysyin myös res-

tonomiopiskelijoiden mielipidettä. Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan viidestä vaih-

toehdosta kaksi mielekkäintä. Alla olevaan kuvioon (kuvio 3) on koottu opiskelijoiden 

vastaukset, joista käy ilmi, että opintopisteitä pidetään huomattavasti tärkeimpänä 

opiskelijoiden palkitsemistapana. Muut valmiiksi annetut vaihtoehdot saivat kannatus-

ta melko tasaisesti. 
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jokin muu, mikä?

rahapalkka

stipendi

ulkomaan matka

opintopisteet

KUVIO 3. Mikä olisi mielestäsi paras tapa palkita opiskelijoita osuustoiminnas-

ta? 
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Perustettava opiskelijaosuuskunta ja Ravintola Talli 

 

Perustettava opiskelijaosuuskunta tekisi yhteistyötä Ravintola Tallin kanssa ja ne tuki-

sivat toinen toistaan. Koska molemmat, niin perustettava opiskelijaosuuskunta kuin 

Ravintola Tallinkin, ovat laitokselle tärkeitä, ei osuuskunnasta saisi tulla Ravintola 

Tallin kilpailijaa vaan yritysten tuotteet ja palvelut tulisi erilaistaa. Ravintola Tallissa 

on yritys-/ravintolapuoli, opetuskeittiö sekä aistivarainen laboratorio. Osuuskunnan 

kannalta Talli voisi toimia esimerkiksi tuotekehityksen testipaikkana; tuotteet kehitel-

lään ensin Tallin opetuskeittiössä ja testataan sitten niiden myyntiä Tallin ravintolassa: 

miten hyvin tuotteet menevät kaupaksi ja ovatko asiakkaat niihin tyytyväisiä ym. 

 

Ravintola Tallissa opiskelijat voivat harjoitella ruoanvalmistusta, asiakaspalvelua ja 

tarjoilua. Siellä on tähän mennessä tehty paljon toimeksiantoja, projekteja ja harjoitte-

luja, joista opiskelijat saavat opintopisteitä. Projekteista osaan tai isoimpiin osuuskun-

ta voisi tulevaisuudessa osallistua esimerkiksi tuottamalla ohjelmapalveluja. Se, että 

toimeksiantoja, projekteja ja harjoitteluja tehdään pääasiassa vain Talliin, on kuitenkin 

työelämäoppimisen kannalta liian kapeaa. Lisäksi Ravintola Talli on paikkana ja työ-

ympäristönä opiskelijoille jo liian tuttu, jonka vuoksi opiskelussa halutaan vahvistaa 

muutakin työelämäyhteyttä ja opiskelijoille halutaan saada lisää kontaktipintaa muual-

lekin työelämään osuuskunnan kautta. 

 

Opiskelijaosuuskunta voisi tehdä yhteistyötä paitsi Ravintola Tallin myös muiden jo 

toiminnassa olevien MAMK:n opiskelijaosuuskuntien kanssa. Palveluja koordinoiva-

na yrityksenä osuuskunta voisi esimerkiksi hankkia ruokapalvelut Ravintola Tallista, 

ohjelmapalvelut Ohjelmapalveluosuuskunta Oodista, elämyspalvelut Savonlinnan 

opiskelijaosuuskunnista jne. Koska Ravintola Talli ei tarjoa catering-palvelua toimiti-

lojensa ulkopuolelle, voisi osuuskunnan kautta järjestää esimerkiksi juhlia, joihin 

asiakas haluaa tilata Ravintola Tallilta ruokapalvelut, mutta ei toimitiloja. 

 

6.5 Osuustoiminnan tunnettavuus ja opiskelijoiden kiinnostus toimintaan 

 

Opiskelijoille lähettämässäni kyselyssä (liite 2) selvitin, kuinka tuttua opiskelijaosuus-

toiminta ja osuustoiminta yleensä ovat restonomiopiskelijoille sekä opiskelijoiden 

kiinnostusta osuustoimintaan. Alla olevista kuvioista (kuviot 4 ja 5) käy ilmi osuus-
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toiminnan tunnettavuus tai tuntemattomuus opiskelijoille sekä mitä kautta osuustoi-

minta on opiskelijoille mahdollisesti tuttua. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5
erittäin tuttua

ei lainkaan tuttua

 

KUVIO 4. Onko (opiskelija)osuustoiminta Sinulle tuttua? 

 

Vastausten perusteella opiskelijaosuustoiminta tai osuustoiminta yleensä ei näyttäisi 

olevan kovinkaan tuttua opiskelijoille. Yli puolelle vastaajista osuustoiminta ei ole 

lainkaan tuttua ja jäljelle jääneestä puolikkaastakin suurimmalle osalle toiminta on 

vain vähän tuttua. Ainoastaan yhdelle vastaajista osuustoiminta on erittäin tuttua. 

 

0 1 2 3 4

jokin muu, mikä?

olen toiminut
opiskelijaosuuskunnassa

olen toiminut
osuuskunnassa

olen tutustunut
toimintaan itse

lukemalla/opiskelemalla

olen kuullut toiminnasta
ystävältä

olen kuullut/opiskellut
koulussa

 

KUVIO 5. Jos (opiskelija)osuustoiminta on Sinulle entuudestaan tuttua, niin mil-

lä tavoin se on tuttua? 
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Niille, joille osuustoiminta on edes jonkin verran tuttua, on osuustoiminnasta kuultu 

pääasiassa joko ystävältä tai koulussa. Kukaan vastaajista ei ole itse toiminut (opiske-

lija)osuuskunnassa eikä heillä ole sen vuoksi myöskään omakohtaisia kokemuksia 

opiskelijaosuustoiminnan hyvistä ja huonoista puolista. Kuitenkin yksi vastaaja pohti 

mahdollisia opiskelijaosuustoimintaan liittyviä hyviä ja huonoja puolia seuraavasti: 

”ehkä tieto tapahtumista jne. kantautuisi paremmin opiskelijoiden korviin. Meillä olisi 

paremmat rahkeet tehdä omia juttuja.” 

 

Kysyttäessä opiskelijoiden kiinnostusta opiskelijaosuustoimintaa kohtaan on vastauk-

sissa havaittavissa jonkun verran hajontaan. Alla olevista kuvioista (kuviot 6, 7 ja 8) 

käy ilmi opiskelijoiden kiinnostus toimintaan ja syyt, miksi opiskelijaosuustoiminta 

joko kiinnostaa tai ei kiinnosta opiskelijoita. 

 

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5
erittäin kiinnostunut

en lainkaan kiinnostunut

 

KUVIO 6. Olisitko kiinnostunut toimimaan Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan 

opiskelijaosuuskunnassa, jos sellainen perustetaan Mikkelin ammattikorkeakou-

luun? 

 

Vastanneista suurin osa on edes jonkin verran kiinnostunut opiskelijaosuustoiminnas-

ta. Eniten osuustoiminnassa kiinnostavat työelämäosaamisen ja –taitojen kehittäminen 

sekä verkostoituminen ja työelämäkontaktit (kuvio 7). Toisaalta toiminta ei houkutte-

le, koska osuustoiminta ei ole opiskelijoille tarpeeksi tuttua (kuvio 8). 
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teoreettisen yritysosaamisen 
soveltaminen käytäntöön

työelämäosaamisen ja -taitojen 
kehittäminen

verkostoituminen ja työelämäkontaktit

yhteisyrittäminen ja tiimityöskentely

toiminnasta saatavat opintopisteet

jokin muu, mikä?

 

KUVIO 7. Jos olet kiinnostunut opiskelijaosuustoiminnasta, niin mitkä asiat sii-

nä kiinnostavat eniten? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

jokin muu syy,
mikä?

ei ole aikaa
toimia

osuuskunnassa

osuustoiminta
ei ole tarpeeksi

tuttua

 
KUVIO 8. Jos et ole kiinnostunut toimimaan opiskelijaosuuskunnassa, miksi? 

 

Suurin osa vastanneista (9/11) käy palkkatyössä. Viisi voisi olla kiinnostunut ja valmis 

työskentelemään palkkatyönsä sijaan opiskelijaosuuskunnassa, jos ”palkkaa tulisi tar-

peeksi elämiseen”, ”palkkataso pysyisi ennallaan”, ”porukka ja projektit ovat mielei-

siä”, ”siitä maksetaan” ja ”työstä maksettaisiin alamme TES:n mukaista palkkaa”. 

Kolme vastaajista ei vaihtaisi palkkatyötään opiskelijaosuustoimintaan, koska ”en 

tiedä mitään asiasta, joten miksi jättäisin vakituisen työni?”, ”nykyinen työ riittää” ja 

”työhöni kutsutaan vain tarvittaessa, työ ei häiritse opintoja, eikä lisää huomattavasti 

työn määrää”. 
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6.6 Loppukommentit ja osuustoiminnan perustamiselle nähdyt haasteet 

 

Usein toimeksiannoissa tarvitaan monen alan osaamista. Siksi on mietittävä toimiiko 

osuuskunta vain yhden laitoksen sisällä vai pitäisikö tehdä yhteistyötä useamman alan 

välillä. Esimerkkinä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä liiketalouden laitoksen 

yhteistyö, sillä molemmat tekevät asiakastyytyväisyys- ja markkinointitutkimuksia ym. 

 

Haasteena perustettavalle opiskelijaosuuskunnalle nähdään muun muassa se, miten 

toimeksiannot saadaan sopimaan ja osuustoiminta järkevästi kytkettyä marata-alan 

opintosuunnitelmaan ja miten toimeksiannot ja toiminta saadaan ajoitettua oikein. 

Ongelmia saattaa tulla ajankäytössä ja mahdollisissa päällekkäisyyksissä osuustoimin-

nan ja muun kouluaikana tapahtuvan opetuksen välillä. Toisaalta osuustoiminta voi 

ulottua myös kouluajan ulkopuolelle, jolloin päällekkäisyyksiä voi muodostua myös 

osuustoiminnan ja opiskelijoiden vapaa-ajan ja muun kouluajan ulkopuolella olevan 

ajan välillä. 

 

Haasteena ovat myös osuuskunnan organisoituminen, vastuuhenkilö(ide)n löytäminen 

sekä opiskelijoiden ohjaus. Koska opiskelijat edustavat MAMK:a, on haasteena osuus-

toiminnan ja –työn laadun valvonta ja takaaminen sekä koulun hyvän maineen säilyt-

täminen. Toisaalta haasteena on myös, miten ylipäänsä saada opiskelijat kiinnostu-

maan ja sitoutumaan toimintaan ja miten ylläpidetään heidän motivaatiota. 

 

Jos osuustoiminta on osa opintosuunnitelmaa ja yksi opetusmenetelmä, opiskelijat 

lähtisivät pakosti mukaan toimintaan. Mutta jos toiminta on täysin vapaaehtoista ja 

ainakin osittain kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa niin, pystyykö se kilpailemaan 

mahdollisesti oppimisen kannalta kehittävämpien ja vaativimpien töiden avulla palk-

katyön kanssa? Lähellä valmistumista olevat opiskelijat pystyisivät toimimaan osuus-

kunnassa parhaiten ammattitaitonsa ja osaamisensa puolesta, mutta saavat varmasti 

samasta syystä myös enemmän palkallisia keikkatöitä.  

 

”Opiskelijavetoisten osuuskuntien suurin haaste on tekijöiden suuri vaihtuvuus ja sitä 

myötä jatkuvuuden turvaaminen. Yhtenä vuonna toiminta voi olla muutaman aktiivi-

sen jäsenen ansiosta erittäin vilkasta, sitten toiminta hiipuu ja se on käynnistettävä 

nollasta, mikäli aktiivivuodelta ei ole jäänyt dokumentoitua tietoa toiminnasta. Siis 
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tiedon siirtäminen ”jälkipolville” on erittäin tärkeää. Oma haasteensa on myös osuus-

kunnan liiketoiminnan suunnitteluun ja käytännön pyörittämiseen liittyvät asiat (hin-

noittelu, laskutus, verotus, kirjanpito, myynti ja markkinointi jne.), koska näitä asioita 

marata-alalla opetetaan melko vähän.” 

 

”Tärkeää on miettiä se, mitä markkinoille tarjotaan. Osuuskunnan pitäisi tuoda mark-

kinoille jotain sellaista toimintaa, joka ei kilpaile alueella olevien yritysten kanssa, 

vaan auttaisi marata-alan yrityksiä kehittämään ja markkinoimaan palvelujaan. Esi-

merkiksi pitopalvelutoiminta jne. ei täyttäisi tätä kriteeriä, sen toimialan peruspalvelua 

on alueella muutenkin.” 

 

Opiskelijaosuustoiminta nähdään kokeilun ja kehittämisen arvoisena, ja se mielellään 

nähtäisi perustettavan. Vaikkei perustamiselle varsinaisia esteitä tuntuisi löytyvän, ei 

se täysin yksinkertaistakaan ole. Toiminnassa tulee miettiä tarkkaan esimerkiksi jäsen-

ten sitoutuminen, vastuut ja pelisäännöt. Lisäksi osuustoiminnan käyttöönottoon liittyy 

opetussuunnitelman uudistaminen, varsin isokin sellainen, sekä opintokokonaisuuksi-

en laajentaminen. ”Onnistuakseen osuuskuntatoiminta vaatii tavallista enemmän myös 

opettajien panosta, johon liittyy perinteisen ammattiosaamisen lisäksi mentorointia, 

valmennusta sekä muita enemmän johtamiseen kuin opettamiseen liittyviä taitoja. Ju-

ridisessa puolessa kannattaa käyttää heti alusta alkaen Mamkin lakimiestä Jussi Sep-

pästä.” 

 

7 MARATA-ALAN OPISKELIJAOSUUSKUNNAN TOIMINTAMALLI 

 

Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella marata-alalle perustettavalle opiskelijaosuus-

kunnalle näyttäisi olevan niin kysyntää kuin tarvettakin. Yrityksissä on oltu kiinnostu-

neita tekemään yhteistyötä laitoksen kanssa ja oltu yhteydessä mahdollisten toimek-

siantojen tiimoilta. Valmiita asiakkaita löytyy yritysten lisäksi eri organisaatioista ja 

yhteisöistä, mutta myös yksittäiset henkilöt voisivat käyttää osuuskunnan palveluja. 

Tähän mennessä laitoksella on yritetty parhaan mukaan ottaa toimeksiantoja vastaan, 

mutta nykyinen toimintatapa on monimutkainen ja sekava, eikä toimi. Toimintaan 

halutaan selkeyttä ja toimeksiantoprosessi toimimaan yritysten kannalta nopeammin ja 

tehokkaammin. 
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Tuotteet ja palvelut 

 

Perustettavan opiskelijaosuuskunnan tuotteita ja palveluita mietittäessä olisi tärkeä 

ottaa huomioon jo olemassa olevat asiakkaat sekä laitokselle tähän mennessä tulleet 

toimeksiannot. Peruspalvelut voisivat muodostua laitokselta tähän mennessä eniten 

tilatuista palveluista ja tarjottavat lisäpalvelut miettiä asiakaskohtaisesti. Palveluyri-

tykselle, joka perustettavasta marata-alan opiskelijaosuuskunnasta tulisi, näkisin erit-

täin tarpeellisena säilyttää palveluissa tietty jousto. On tietenkin tärkeää ennalta suun-

nitella ja määrittää tarjottavat ydinpalvelut huolella, mutta asiakaskohtaisesti räätälöi-

dä lisäpalvelujen ja –ominaisuuksien avulla kunkin asiakkaan henkilökohtaisia tarpei-

ta vastaava palvelukokonaisuus. Toisaalta osuuskunnan palvelujen suunnittelussa on 

huomioitava myös marata-alan opintosuunnitelma ja että tarjottavat palvelut tukevat 

opetusta. 

 

Koska Mikkelin ammattikorkeakoulussa toimiva liiketalouden opiskelijoiden Osuus-

kunta PAVE tarjoaa jo yrityksille erilaisia asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimuk-

sia ym., miettisin tarkkaan marata-alan opiskelijaosuuskuntaa perustettaessa kannat-

taako sen tarjota samanlaisia palveluja ja kilpailla Osuuskunta PAVEn kanssa. Itse 

näkisin, että saman oppilaitoksen sisällä toimivien osuuskuntien kannattaisi ennem-

minkin tehdä yhteistyötä kuin kilpailla keskenään. Ohjelmapalveluosuuskunta Oodia 

oppimisympäristönä opinnäytetyössään tutkineen Latvalan (2008, 17, 26) mukaan 

MAMK:n Mikkelissä toimivien opiskelijaosuuskuntien keskinäinen yhteistyö onkin 

tähän asti ollut aktiivista, yhteistyön vahvistamisesta entisestään ollaan kiinnostuneita 

ja eri alojen opiskelijoilla on ollut jopa suunnitteilla yksittäisten osuuskuntien osaami-

sen yhdistäminen yhdeksi isoksi, monialaiseksi ”katto-osuuskunnaksi”. 

 

Itse näkisin monialaisen katto-osuuskunnan täysin mahdollisena ja ainakin tutkimisen 

ja kehittämisen arvoisena ideana. Tekemissäni opettajahaastatteluissakin nousi esille 

laitokselle tulleiden toimeksiantojen monialaisuus. Asiakkaiden kannalta olisi varmas-

ti helpompaa ja edullisempaa saada tarvittaessa monialaista osaamista ”saman katon 

alta” ilman, että asiakkaan tarvitsee ostaa eri toimintoja ja osaamista useista eri yrityk-

sistä. Toisaalta uskon myös osuuskuntien ja opiskelijoiden hyötyvän katto-

osuuskunnasta, sillä se mahdollistaisi osuuskuntien läheisemmän yhteistyön. Osuus-

kunnat voisivat yhdistää voimansa, resurssinsa sekä eri alojen osaamisen ja opiskelijat 
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saada tukea toisistaan. Katto-osuuskunnan perustamista tulisi kuitenkin tutkia vielä 

tarkemmin ja selvittää osuuskuntien toiminnan yhdistämisen kannattavuus. 

 

Hinnoittelu 

 

Osuuskunnan toimintaa helpottaisi ja selkeyttäisi varmasti paljon se, että palvelut ovat 

valmiiksi hinnoiteltuja. Kuten haastatteluissakin kävi ilmi, olisi palvelut varmasti syy-

tä ryhmitellä peruspaketeiksi, jotka hinnoitellaan. Sopiva hinnoittelumenetelmä riip-

puu kuitenkin hyvin paljon siitä, mitkä perustettavan osuuskunnan palvelut tulevat 

olemaan. Se, että palvelujen tuottajina ja tarjoajina toimivat opiskelijat varmasti las-

kevat hintaa verrattuna ammattilaisten tarjoamien vastaavanlaisten palvelujen hintoi-

hin. On kuitenkin huomattava, etteivät opiskelijaosuuskunnankaan hinnat saa olla pe-

rusteettoman alhaisia mahdollisiin kilpailijoihin nähden. 

 

Kohderyhmä 

 

Jo olemassa olevat asiakkaat luovat hyvän alun ja pohjan perustettavan osuuskunnan 

kohderyhmälle. Näkisin, että perustettavan opiskelijaosuuskunnan kannattaisi keskit-

tyä, ainakin toiminnan alkuvaiheessa, pääsääntöisesti yritys- ja yhteisöasiakkaisiin, 

joista on tähän mennessä tullut laitokselle eniten toimeksiantoja ja yhteydenottoja. 

Toisaalta en koe myöskään yksittäisiä henkilöasiakkaita täysin mahdottomana osana 

kohderyhmää. Tähän mennessä laitokselle tulleiden kyselyjen ja tilausten perusteella 

kuitenkin uskoisin yritysten ja yhteisöjen käyttävän osuuskunnan palveluja kaikkein 

eniten, jolloin osuustoiminnan kannalta yritys- ja yhteisöasiakkaat olisivat kannattavia 

kohderyhmiä. On hyvä muistaa, että vaikkei osuustoiminnalla pyritäkään varsinaiseen 

voittoon, on toiminnan kuitenkin oltava kannattavaa ja toiminnalla pystyttävä katta-

maan syntyvät kulut. 

 

Koen myös esimerkiksi palvelujen suunnittelun ja toiminnan kehittämisen kannalta 

tärkeäksi, että osuuskunta on keskittynyt johonkin tiettyyn, rajattuun kohderyhmään. 

Tällöin osuuskunnalla on paremmat mahdollisuudet oppia tuntemaan asiakkaansa ja 

heidän tarpeet, joiden tuntemisella on merkittävä osuus niin palvelujen suunnittelussa, 

markkinoinnissa ja hinnoittelussa kuin palvelujen ja toiminnan kehittämisessäkin. 

Toisaalta toiminnan kehittyessä ja kasvaessa kohderyhmäkin voi kasvaa. 
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Osuustoiminnan suhde opintoihin 

 

Haastatteluissa ja opiskelijakyselyssäkin esille noussut osuustoiminnan liittäminen 

projektiopintoihin ei ehkä kuitenkaan yksin riitä, koska projektiopintoja on res-

tonomiopinnoissa hyvin vähän. Tarjottavista palveluista riippuen osuustoimintaa voisi 

yrittää sisällyttää myös muihin opintojaksoihin tai mahdollistaa sen, että osuustoimin-

nalla voisi korvata joitakin opintojaksoja. Osuustoiminta voitaisiin esimerkiksi jossain 

määrin hyväksi lukea vapaasti valittaviin opintoihin tai jopa harjoitteluksi. Kuitenkin 

ainakin tällä hetkellä osuustoiminta näyttäisi olevan restonomiopiskelijoille sen verran 

vieras käsite, että osuustoimintaa kannattaisi ehkä aluksi tarjota opiskelijoille vapaaeh-

toisena opiskelumuotona ja sisällyttää osuustoimintaa opiskelijoille vaihtoehtoisiin ja 

vapaavalintaisiin opintoihin. 

 

Muiden MAMK:n opiskelijaosuuskuntien toiminnan perusteella voisi sanoa, että toi-

minnassa olisi hyvä olla mukana myös vastuuopettaja tai –opettajia, jotka toimisivat 

ikään kuin toiminnan ohjaajina, opiskelijoiden apuna ja ainakin osittain toiminnan 

laadunvalvojina. 

 

Opiskelijoiden sitouttaminen 

 

Varmasti ensisijainen opiskelijoiden sitouttamis- ja palkitsemismenetelmä on toimin-

nasta saatavat opintopisteet. Kuitenkin toiminnan ollessa opiskelijoille varsin haasta-

vaa, vastuullista, sitouttavaa ja aikaa vievää, varsinkin muiden opintojen ohella, olisi 

osuuskuntaa perustettaessa syytä miettiä myös muita opiskelijoiden palkitsemistapoja. 

Esimerkiksi Osuuskunta PAVEssa opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan on ollut 

välillä haasteellista. Tästä voisi päätellä, etteivät pelkät toiminnasta saatavat opintopis-

teet aina riitä. Myös tekemässäni opiskelijakyselyssä nousi esille, etteivät opiskelijat 

ole valmiita ainakaan vaihtamaan nykyistä palkkatyötään toimiakseen opiskelija-

osuuskunnassa ellei toiminnasta saa palkkatyötä vastaavaa rahallista korvausta. 

 

Tiimiakatemiassa opiskelijoiden sitouttamismenetelmänä on tähän päivään asti toimi-

nut varsin tehokkaasti opintojen ja samalla osuustoiminnan päättyessä järjestettävä 

matka maailman ympäri, jonka opiskelijat rahoittavat osuuskunnalle toiminnassa ker-

tyneillä varoilla. Osuuskunta Savonlinnan Monitaitajissa (OSMO) opiskelijat saavat 



51 

puolestaan rahallisen palkan tekemästään työstä osuuskunnassa. Lisäksi OSMOon 

lukuvuoden aikana kertynyt mahdollinen ylijäämä jaetaan keväisin opiskelijajäsenten 

kesken. 

 

Muuta huomioon otettavaa opiskelijaosuuskuntaa perustettaessa 

 

Muissa MAMK:n toiminnassa olevissa opiskelijaosuuskunnissa haasteita ovat aiheut-

taneet paitsi opiskelijoiden sitouttaminen myös palvelujen ja toiminnan laadun kehit-

täminen ja takaaminen. 

 

Myös toiminnan jatkuvuudesta ja sen takaamisesta on pidettävä huolta, jottei osuus-

toiminta pääse kuihtumaan. Osuuskunta PAVEsta sekä Ohjelmapalveluosuuskunta 

Oodista tehtyjen opinnäytetöiden perusteella toiminnan jatkuvuudessa toimii osaltaan 

hyvänä apuna toiminnan dokumentointi sekä säilyttäminen selkeästi yksien kansien 

välissä. Tämä helpottaisi esimerkiksi tiedonsiirtymistä ja uusien opiskelijajäsenten 

tutustumista osuuskunnan edellisvuosien toimintaan, toimintatapoihin ja -menetelmiin 

sekä toiminnan aiempiin saavutuksiin. Lisäksi dokumentoinnin avulla pystyttäisiin 

myös välttämään tekemästä samoja virheitä, joita edellisinä vuosina on ehkä tehty. 
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8 PÄÄTÄNTÖ 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää lähtökohdat Mikkelin ammattikorkeakoulun 

matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle kokonaispalveluja tuottavan opiskelijaosuuskun-

nan perustamiselle sekä tutkimustulosten pohjalta suunnitella perustettavalle opiskeli-

jaosuuskunnalle toimintamalli. Tutkimuksen toteutuksessa käytin apuna niin haastatte-

lua, kyselyä kuin kirjallisuuttakin. Mielestäni saavutin tavoitteeni varsin hyvin, vaikkei 

opinnäytetyöprosessi sujunutkaan täysin ongelmitta. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan minun oli tarkoitus hoitaa opettajien haastattelut 

sekä osuuskuntien ja opiskelijoiden kyselyt pois alta ennen kesälomia, ja kesän aikana 

kirjoittaa paitsi työn teoriaosuus myös purkaa haastattelujen ja kyselyjen tulokset. En 

kuitenkaan muilta opinnoiltani ehtinyt aloittaa opinnäytetyöprosessia ennen toukokuu-

ta, jolloin opiskelijat olivat ehtineet suunnata kesän viettoon ja minun oli jo myöhäistä 

lähettää heille kyselyä. Tästä syystä jätin opiskelijakyselyn syyskuun alkuun, jolloin 

uudet ja vanhat opiskelijat palaavat normaalisti opintojen pariin. Lopulta sain kuiten-

kin kyselyyn vastaukset vain 11 restonomiopiskelijalta. Osuuskunnille lähetin Internet-

kyselyn kesäkuun alussa, mutten saanut yhtäkään vastausta. Niinpä luovuin osuuskun-

tien kyselystä kokonaan ja korvasin sen etsimällä itse tietoa tutustumalla MAMK:n 

osuuskunnista aiemmin tehtyihin opinnäytetöihin. 

 

Mielestäni restonomiopiskelijoiden kiinnostusta opiskelijaosuustoimintaan tulee vielä 

tutkia tarkemmin. Opiskelijoille teettämäni kyselyn vastausprosentti jäi aivan liian 

alhaiseksi, jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina. Uskon kuitenkin, että saamiani 

tutkimustuloksia voidaan ainakin osittain hyödyntää opiskelijaosuuskunnan perusta-

misessa. Opiskelijaosuuskunnalle näyttäisi olevan niin kysyntää kuin tarvettakin. 

Haasteeksi jää vain opiskelijoiden saaminen mukaan toimintaan. 
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LIITE 1. Opettajien haastattelukysymykset 

 

YHTEYDENOTOT JA TOIMEKSIANNOT 

 

1. Onko Yr-laitokselle tullut yhteydenottoja/toimeksiantoja? Kuinka paljon? 

2. Minkä tyyppisiä toimeksiannot ovat olleet? / Mitä laitokselta on tilattu? 

3. Miten yhteydenottoihin ja toimeksiantoihin on tähän asti vastattu ja miten hoi-

dettu? Onko toiminut? 

 

ASIAKKAAT 

 

4. Mistä ja miten yhteydenotot ja toimeksiannot ovat tulleet? 

5. Ketkä olisivat mahdollisia uusia asiakkaita? 

 

TUOTTEET JA PALVELUT 

 

6. Mitkä voisivat olla osuuskunnan tuotteet ja palvelut, kun ajatellaan yhteyden-

ottoja/toimeksiantoja? 

7. Mitkä voisivat olla osuuskunnan tuotteet ja palvelut, kun ajatellaan opinto-

suunnitelmaa ja opiskelijoiden oppimista? 

 

OSUUSTOIMINNAN HYÖTY JA SUHDE OPINTOIHIN 

 

8. Mitä hyötyä olisi opiskelijaosuuskunnan perustamisesta? Miksi halutaan perus-

taa? 

9. Mikä on osuustoiminnan suhde opintoihin ja millä tavoin toiminta liitetään 

osaksi opintoja? 

10. Mitä opiskelijat saavat toiminnasta / miten hyötyvät? Opintopisteet, palkkio 

ym. (paljonko ja millä perusteella?) 

 

11. Ravintola Tallin ja perustettavan opiskelijaosuuskunnan suhde? 

12. Hyöty? Lisäarvo? 

 

13. Loppukommentit 

 



LIITE 2. Opiskelijoiden Webropol-kyselyn tulokset 1(6) 

 

TAUSTAMUUTTUJAT 

 

1. Sukupuoli (mies – nainen) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nainen

Mies

 

 

2. Opiskeluvuosi (1. – 2. – 3. – 4. vuoden opiskelija) 

0 1 2 3 4 5 6

4.vuoden opiskelija

3. vuoden opiskelija

2. vuoden opiskelija

1. vuoden opiskelija

 

 

(OPISKELIJA)OSUUSTOIMINNAN TUNNETTAVUUS 

 

3. Onko (opiskelija)osuustoiminta tuttua? (5=erittäin tuttua, 1=ei lainkaan tuttua) 

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5
erittäin tuttua

ei lainkaan tuttua



LIITE 2. Opiskelijoiden Webropol-kyselyn tulokset 2(6) 

 

4. Jos (opiskelija)osuustoiminta on Sinulle entuudestaan tuttua, niin millä tavoin 

se on tuttua? 

0 1 2 3 4

jokin muu, mikä?

olen toiminut
opiskelijaosuuskunnassa

olen toiminut
osuuskunnassa

olen tutustunut
toimintaan itse

lukemalla/opiskelemalla

olen kuullut toiminnasta
ystävältä

olen kuullut/opiskellut
koulussa

 

5. Jos toimit tai olet toiminut opiskelijaosuuskunnassa, millaisia kokemuksia si-

nulla on toiminasta? 

- 

 

6. Mitä hyvää/huonoa näet opiskelijaosuustoiminnassa? 

1. ”ehkä tieto tapahtumista jne kantautuisi paremmin opiskelijoiden korviin. 

Meillä olisi paremmat rahkeet tehdä omia juttuja.” 

 

KIINNOSTUS OPISKELIJAOSUUSTOIMINTAAN 

 

7. Olisitko kiinnostunut toimimaan Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskeli-

jaosuuskunnassa, jos sellainen perustettaisiin Mikkelin ammattikorkeakou-

luun? (5=erittäin kiinnostunut, 1=ei lainkaan kiinnostunut) 



LIITE 2. Opiskelijoiden Webropol-kyselyn tulokset 3(6) 

 

0 1 2 3 4

1

2

3

4

5
erittäin kiinnostunut

en lainkaan kiinnostunut

 

8. Jos olet kiinnostunut opiskelijaosuustoiminnasta, niin mitkä asiat siinä kiinnos-

tavat eniten? (valitse kaksi [2] tärkeintä) 

0 1 2 3 4 5 6 7

teoreettisen yritysosaamisen 
soveltaminen käytäntöön

työelämäosaamisen ja -taitojen 
kehittäminen

verkostoituminen ja työelämäkontaktit

yhteisyrittäminen ja tiimityöskentely

toiminnasta saatavat opintopisteet

jokin muu, mikä?

 

9. Jos et ole kiinnostunut toimimaan opiskelijaosuuskunnassa, niin miksi? (valit-

se yksi [1] tärkein) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

jokin muu syy, mikä?

ei ole aikaa toimia
osuuskunnassa

osuustoiminta ei ole tarpeeksi
tuttua



LIITE 2. Opiskelijoiden Webropol-kyselyn tulokset 4(6) 

 

10. Käytkö palkkatyössä opiskelun ohella? (kyllä – ei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En

Kyllä

 

 

11. Jos työskentelet opintojen ohella, olisitko kiinnostunut/valmis työskentelemään 

opiskelijaosuuskunnassa nykyisen palkkatyösi sijaan? Miksi ja millä ehdoilla? 

a) kyllä, jos… 

1. ”palkkaa tulisi tarpeeksi elämiseen” 

2. ”palkkataso pysyisi ennallaan” 

3. ”porukka ja projektit ovat mieleisiä.” 

4. ”siitä maksetaan” 

5. ”työstä maksettaisiin alamme TES:n mukaista palkkaa.” 

b) en, koska… 

1. ”en tiedä mitään asiasta, joten miksi jättäisin vakituisen työni?” 

2. ”Nykyinen työ riittää” 

3. ”työhöni kutsutaan vain tarvittaessa, työ ei häiritse opintoja, eikä 

lisää huomattavasti työn määrää.” 

 

OPISKELIJAOSUUSKUNNAN TUOTTEET/PALVELUT 

 

12. Jos olisit kiinnostunut toimimaan Marata-alan opiskelijaosuuskunnassa, mitä 

tuotteita/palveluja Sinä haluaisit osuuskunnassa tarjottavan (osuuskunnan työn-

tekijän näkökulmasta) (valitse kaksi [2] mielekkäintä vaihtoehtoa) 



LIITE 2. Opiskelijoiden Webropol-kyselyn tulokset 5(6) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

jokin muu, mikä?

palvelujen koordinointi ja
välittäminen

reseptiikka

ruokalistasuunnittelu

tuotekehitys

henkilökunnan koulutus

omavalvontasuunnitelmien
teko

asiakastyytyväisyys- ja
markkinatutkimukset

 

OPISKELIJAOSUUSTOIMINNAN SUHDE OPINTOIHIN 

 

13. Mikä olisi mielestäsi paras tapa sisällyttää osuustoiminta opintoihin? (valitse 

kaksi [2] tärkeintä) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

opintojen ohella tapahtuva toiminta, jota voidaan 
hyväksilukea useamman eri opintojakson osasuoritukseksi 
osuustoiminnassa tehtävien töiden perusteella

restonomiopinnot suoritettaisiin 
kokonaisuudessaan opiskelijaosuuskunnassa

jokin muu, mikä?

projektiopinnot

työharjoittelu

vapaavalintaiset opinnot

pakolliset opinnot



LIITE 2. Opiskelijoiden Webropol-kyselyn tulokset 6(6) 

 

14. Mikä olisi mielestäsi paras tapa palkita opiskelijoita osuustoiminnasta? (valitse 

kaksi [2] tärkeintä) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

jokin muu, mikä?

rahapalkka

stipendi

ulkomaan matka

opintopisteet

 


