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Tämän diplomityön on tilannut LUT-yliopiston tuotantotalouden koulutusohjelma motiivinaan 

halu kehittää alumnitoimintaansa. Työn lähtökohtana on kartoittaa toiminnan nykyinen tila, 

selvittää mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle ja kartoittaa alumnien mielenkiinnon 

kohteita yliopiston kanssa toteutettavaan yhteistyöhön liittyen. Lisäksi työhön on sisällytetty 

alumnien nykyisten työtilanteiden kartoitus LinkedInin kautta. Lopputuloksena luodaan 

toimintamalli, jonka avulla alumnitoimintaa voi koulutusohjelman puolelle kehittää tulevina 

vuosina. Lisäksi asetetaan tavoitteet vuodelle 2026, joiden kautta alumnitoiminta saadaan 

aktivoitumaan.  

 

Suomessa toteutettava alumnitoiminta on sekä uutta että hyvin pienimuotoista verrattuna 

esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutettavaan toimintaan. Suurimmillaan alumnitoiminta 

merkittävä osa yliopiston imagoa ja luo jatkuvan siteen valmistuneiden kanssa. Yhdysvalloissa 

yliopistojen rahoituksesta iso osa tulee alumnien kautta, mikä tekee heidän roolistaan entistä 

tärkeämmän. Suomessa lahjoitukset ovat selvästi pienempiä ja rahoitus muodostuu muista osa-

alueista, pitkälti valtion tuesta.  

 

Työssä käytettävän teoreettisen viitekehyksen avulla pyritään löytämään toteutuneista 

tutkimuksista esimerkkejä yhteistyömalleista, joita yliopisto voisi hyödyntää omassa 

toiminnassaan ja siten kehittää toimintaansa.  Nykytilaa kartoitetaan alumneille suunnatulla 

kyselyllä sekä haastatteluilla.  

 

Toiminnassa tunnistetaan kehittämiskohteita, sillä koulutusohjelman alumnitoiminta ei ole tällä 

hetkellä lainkaan aktiivista. Alumnien puolesta on kuitenkin kiinnostusta yhteistyölle. 

Erityisesti alumnit ovat kiinnostuneet vapaa-ajan tapahtumista, yliopiston kuulumisista ja 

verkostoitumismahdollisuuksista. Ensimmäisinä toimenpiteinä koulutusohjelman osalta on 

löytää henkilöt vastaamaan muun työnsä ohella alumniyhteistyöstä ja siten huolehtimaan 

jatkumosta. Myös alumnien tietojen rekisteröinnin aloittaminen on tärkeää, sillä sen avulla 

tietokantaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Toiminnan lähtökohtana on tärkeää pitää 

alumnien osoittamat mielenkiinnon kohteet, jotta heidän osoittamansa kiinnostus säilyy. Myös 

yhteistyö muiden alumnitoimijoiden kanssa on tärkeää, jolloin rajallisia resursseja voidaan 

hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja päällekkäisyydet pystytään välttämään.
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This Master´s Thesis is ordered from the department of Industrial Engineering and Management 

from LUT University as a target to improve current alumni relations. The baseline for the thesis 

is to survey the current situation and figure out the interests of the alumni regarding the 

university cooperation. Also, a small survey via LinkedIn about graduates´ current employment 

is included. As a result an operational model which will help the department to improve its 

actions in the future is provided. Also goals for the 2026 are set to activate the alumni relations.  

 

In Finland the alumni relations have not been as active as they are, for example in the United 

States where the connection with alumnus lasts the rest of ones life. The relations are a great 

part of the university´s image. Also, the alumni relations are very essential in the United States 

as the alumni usually donate to the university. In Finland most of the funding comes from the 

government and alumni donations are both moderate and unusual.  

 

This master´s thesis is looking for examples of cooperation models via theoretical background 

which can be used by the university to improve its own actions. Present state of alumni relations 

is studied with alumni questionary and interviews.  

 

As a result, some development proposals in the alumni relations have been found since the lack 

of the active operations at present. The alumni are willing to cooperate with the university and 

are especially interested in various evening activities, updates with the university and the 

opportunity of networking. As a first step for the department is to find people to assume liability 

of the alumni relations in the future. Also, it is important to collect a record of the contacts in 

order to reach the graduates. The main target with the future actions is to provide events and 

cooperation which meets the interest of alumni network. Also, cooperation with other alumni 

actors is important once the resources are limited. For that reason the resources should also be 

used very effectively. 
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1 JOHDANTO 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUT:sta (myöhempänä LUT) on vuoden 1973 

jälkeen vuoden 2020 loppuun mennessä valmistunut yhteensä 15 937 diplomi-insinööriä ja 

kauppatieteiden maisteria yhdeksästä eri koulutusohjelmasta, jotka ovat tuotantotalous, 

kauppatieteet energiatekniikka, konetekniikka, ympäristötekniikka, tietotekniikka, 

laskennallinen tekniikka, sähkötekniikka ja kemiantekniikka. Vuoden 2020 aikana 

tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistui 147 diplomi-insinööriä ja 4 tekniikan tohtoria. 

(LUT Arkisto 2020).  Liitteissä 1 ja 2 on esitetty valmistuneet vuosi- ja 

koulutusohjelmakohtaisesti. Tuotantotalouden koulutusohjelman 4000. diplomi-insinööri 

valmistui kesäkuussa 2020 (LUT University 2021a) Tässä työssä paneudutaan tuotantotalouden 

alumnitoiminnan nykytilanteeseen ja heidän yhteistyöhönsä yliopiston kanssa. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Työn lähtökohtana on yliopiston halukkuus selvittää alumnitoiminnan nykytilaa, jotta sen 

kehittäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa. Alumnitoiminta on tärkeä osa yliopiston 

toimintaa, joten siihen panostaminen nähdään tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. Nykyisessä 

toiminnassa on tunnistettu potentiaalia parannuksille ja yhteistyötä halutaan lisätä 

mahdollisuuksien rajoissa. Tällä hetkellä ei olla kuitenkaan täysin tietoisia siitä, missä alumnien 

toiveiden osalta mennään ja mikä on kokonaisuuden tila. Sen johdosta tämän diplomityön 

tavoitteena on perehtyä LUT:n tuotantotalouden alumnitoiminnan tilanteeseen 

kokonaisvaltaisesti ja tehdä suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Työssä kartoitetaan myös LUT:n 

tuotantotalouden alumnien nykyistä työtilannetta ja urakehitystä valmistumisen jälkeen. Työn 

pohjana hyödynnetään aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta ja toiminnassa onnistuneiden 

yliopistojen käytäntöjä. Lisäksi nykytilan saavuttamiseksi haastatellaan toiminnassa aktiivisesti 

mukana olevia henkilöitä, joiden antamien tietojen pohjalta tulevaisuuden suunnitelmia 

pystytään tarkentamaan.  

  



 

 

   

 

4 

1.2 Näkökulma 

 

Työ tehdään yliopiston näkökulmasta ja sen pohjana on organisaation halu kehittää toimintaa 

kokonaisvaltaisesti ja alumnit huomioiden. Työssä huomioidaan myös alumniyhdistyksen 

osallistuminen toimintaan, sillä se on viime vuosina ollut alumnitoiminnan näkyvin osa-alue. 

Kuitenkaan tarkoitus ei ole luoda tulevaisuuden suunnitelmaa yhdistyksen toteutettavaksi, he 

voivat korkeintaan olla mukana yliopiston toiminnassa.  

 

Työn pohjana ovat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Mikä on LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelman alumnitoiminnan nykytila ja mitkä 

ovat sen suurimmat kehittämistarpeet? 

2. Mitkä ovat tuotantotalouden koulutusohjelman alumnitoiminnan 

kehittämistoimenpiteet ja -tavoite vuodelle 2026? 

3. Minkälainen LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelman alumnien urakehitys on ollut 

valmistumisen jälkeen ja miten koulutukseen suhtaudutaan työelämässä?  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pureutuu koko työn lähtökohtaan eli siihen, millä tasolla 

alumnitoiminta on tällä hetkellä, ja mitkä ovat suurimmat esille nousevat kehitystarpeet. Tämän 

kautta pystytään selvittämään lähtökohdat muutoksille ja myös osa-alueet, jotka muutosta 

erityisesti kaipaavat. Tämän kautta pystytään myös selkeyttämään eri toimijoiden roolit 

nykytilanteessa. Toinen tutkimuskysymys etsii suuntaa tulevaisuuden tekemiselle, eli luo 

seuraavat tavoitteet kohti vuoden 2026 viisivuotistavoitetta ja määrittää toimenpiteet sen 

täyttämiseen. Tämän tuloksena luodaan tavoitetila, jossa tuotantotalouden alumnitoiminta on 

vuonna 2026. Kolmas tutkimuskysymys pureutuu tuotantotalouden koulutusohjelman haluun 

selvittää alumnien urakehityksen peruslinjat ja nykyiset roolit. Tähän liittyvät tulokset esitetään 

työssä, mutta niiden tarkempi analysointi ei kuulu sisältöön.  

 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa LUT:n alumnitoiminnan nykytila ja pyrkiä 

löytämään sekä tarjoamaan kehitysehdotuksia toimintaan jatkossa. Diplomityö on tehty 

yhteistyössä LUT School of Engineering Science kanssa. Diplomityössä nykytilaa on 
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kartoitettu kyselyn ja haastatteluiden kautta. Pitkän aikavälin tavoite työn osalta on saada 

käyttökelpoista tietoa siitä mitä alumnit yliopistolta kaipaavat, miten heihin voitaisiin pitää 

yhteyttä ja minkälaisiin yliopiston tapahtumiin he olisivat kiinnostuneita osallistumaan 

yksilöinä tai järjestäjinä.  

 

Työn lopputuloksena on laajan ja monipuolisen analyysin lisäksi toimintamalli, jonka avulla 

alumnitoimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää tulevaisuudessa. Tämän kautta yliopisto saa 

tarkemman käsityksen alumnitoiminnan nykytilasta ja alumnien toiveista heitä kohtaan. Työssä 

kootaan myös yleiskäsitys valmistuneiden työtehtävistä ja urakehityksestä valmistumisen 

jälkeen. Käsiteltävien osa-alueiden linkittyminen toisiinsa on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Työssä käsiteltävien asioiden eteneminen 

 

Tässä diplomityössä käsittely rajautuu vain LUT:n tuotantotalouden alumnitoiminnan 

nykytilaan eikä muita kahdeksaa koulutusohjelmaa käsitellä, vaikka jotkut toimenpiteet voivat 

olla heidänkin toimintansa kannalta hyödyllisiä ja toteutuskelpoisia. Työhön ei myöskään 

sisälly kehitettävän mallin implementointi käytäntöön, vaan päätarkoituksena on luoda toimiva 

malli, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää helposti ja yksinkertaisesti ilman suurta 

resurssitarvetta. 
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1.4 Työn rakenne 

 

Luvussa 2 perehdytään alumnitoiminnan peruskäytäntöihin ja historiaan sekä Suomessa että 

maailmalla. Pyrkimyksenä on luoda peruskäsitys aiheen ympärille, joka toimii pohjana 

seuraavissa luvuissa käsiteltäville asioille. Tässä luvussa myös arvioidaan tuotantotalouden 

alumnitoiminnan nykytilaa. Luvussa 3 kerätään teoreettinen viitekehys tukemaan seuraavien 

lukujen tutkimusta ja kartoittamaan taustatietoa erilaisista yhteistyömalleista, joita erityisesti 

yliopiston näkökulmasta voidaan toteuttaa. Luvussa 4 esitellään työssä käytettävät 

tutkimusmenetelmät ja niiden perusperiaatteet, jonka jälkeen luku 5 pureutuu alumneille 

toteutetun kyselyn sisältöön ja tuloksiin. Luvussa 6 käsitellään alumneille tehtyjen 

haastattelujen sisältöä ja saatuja vastauksia. Luvussa 7 perehdytään tuotantotalouden alumnien 

työtilanteeseen sekä urakehitykseen valmistumisen jälkeen ja luku 8 esittelee tehdyn 

tutkimuksen perusteella luodun toimintamallin ja tulevaisuuden suunnitelmat. Luvussa 9 

kootaan työn tärkeimmät johtopäätökset.  
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2 ALUMNITOIMINNAN HISTORIA JA NYKYTILA 

 

Tässä luvussa tarkastellaan yliopistojen alumnitoiminnan historiaa ja nykytilaa. Lisäksi 

perehdytään sekä LUT:n alumnitoimintaan kokonaisuudessaan että tuotantotalouden 

koulutusohjelmasta valmistuneiden näkökulmasta.  

 

2.1 Alumni 

 

Alumni on synonyymi sanalle kasvatti ja sitä voidaan käyttää korvaavasti ilmauksille koulun 

entinen oppilas, akateemisen loppututkinnon suorittanut, korkeakoulusta valmistunut ja 

päättötutkinnon saanut. Näin ainakin, jos vastaus haetaan synonyymisanakirjasta 

(Suomisanakirja 2020). Cambridge Dictionary (2020) kertoo alumnin olevan henkilö, joka on 

suorittanut ammatti- tai yliopistotutkinnon. Sana perustuu alun perin latinankieliseen alumnus 

-sanaan ja on alun perin tarkoittanut miespuolista oppilasta. Latinan kielessä sana alumna on 

viitannut naiseen ja alumni joukkoon, johon kuuluu vähintään kaksi henkilöä. (Dictionary.com 

2021) 

 

Alumni nähdään siis jonkin tietyn oppilaitoksen entisenä opiskelijana, joka on suorittanut 

kyseisessä paikassa tutkinnon. LUT:n verkkosivujen (2020b) mukaan koulun alumneiksi 

luetaan kaikki kandidaatin, kauppatieteiden maisterin, diplomi-insinöörin, tohtorin, lisensiaatin 

tai eMBA-tutkinnon suorittaneet. 

 

Maailmanlaajuisesti alumnit nähdään tärkeänä osana akateemista tiedeyhteisöä, ja heidän 

tuomaansa lisäarvoa toimintaan tunnustetaan laajasti. Alumnitoiminnan juuret ovat 

Yhdysvalloissa, mistä se on levinnyt laajalti ympäri maailmaa, myös Suomeen. Toiminnan 

lähtökohdat vaihtelevat suuresti aina varainkeruusta paikalliseen kehittämiseen. Lähtökohtana 

toiminnassa on aina kaikille osapuolille syntyvä lisäarvo ja akateemisen toiminnan 

kehittäminen entistä paremmaksi. Parhaimmillaan alumnijärjestöt luovat laajoja verkostoja, 

joiden kautta voidaan tukea ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä.  
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2.2 Alumnitoiminnan historiaa 

 

Alumnitoimintaa on toteutettu maailmalla yli sadan vuoden ajan ja ensimmäiset järjestöt ovat 

saaneet alkunsa jo 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Ainakin Frank & Marshall Collegen 

sekä Harvardin yliopiston alumnijärjestöt ovat aloittaneet toimintansa ennen 1850-lukua (Frank 

& Marshall College 2020; Bethell, Hunt & Shenton 2000, s. 15–16). Alumnitoiminta sai 

alkunsa syntyneestä halusta varmistaa yliopistotoiminnan jatkuvuus ja taloudellisten resurssien 

saavutettavuus ja riittävyys. Tästä johtuen alumnitoimintaan on alusta lähtien yhdistynyt 

vahvasti varainkeruutoiminta ja sitä kautta koulutuksen rahoittaminen.  

 

Alumnitoiminnassa on tunnistettu useita hyötyjä, sillä parhaassa tapauksessa sekä yliopisto että 

valmistuneet opiskelijat ovat hyötyjiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa alumnit tukevat rahallisesti 

yliopistojen toimintaa ja vastavuoroisesti saavat yliopistolta aina uudistuvaa tietoa tutkimusten 

muodossa. (Gaier 2001) Suomessa julkirahoitettujen yliopistojen kustannusrakenne ei ole 

lähellekään yhtä riippuvainen lahjoituksista, mutta myös täällä alumneilta saatava rahallinen 

avustus voi olla merkittävä osa toimintaa.  

 

Yhdysvalloissa lahjoituksen tehdessä on mahdollista saada verovähennyksiä aina 30 prosenttia 

bruttotuloista, jolloin verotuksen määrä laskee huomattavasti. Tämä lasketaan rahalahjoitusten 

lisäksi myös muusta pääomasta kuten kiinteistöistä. (AAU 2014) Suomessa yliopistolle 

tapahtuvan lahjoituksen ollessa 850 ja 250 000 euron välillä, voidaan tästä hakea 

kompensaatiota verovähennyksen kautta. Lahjoitukseksi hyväksytään vain raha, muista 

lahjoituksista ei ole mahdollista saada verohyvitystä. (Vero 2020) 

 

LUT uutisoi syksyllä 2020 saamastaan huomattavasta yksityisestä rahoituksesta, jonka avulla 

uusi myynnin professuuri kyetään perustamaan (LUT University 2020c). Tämän rahoituksen 

tehnyt yksityishenkilö ei ole yliopiston alumni, mutta kertoo mahdollisuuksista, joita myös 

alumnitoiminnassa on. Esimerkiksi Helsingin yliopiston uutisissa ja tiedotteissa on kerrottu 

tarina alumnista, joka lahjoittaa yliopistolle rahaa korvauksena häneen aiemmin tehdystä 

panoksesta (Kelola 2020). 
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2.3 Alumnitoiminta osana yliopistojen toimintaa  

 

Alumnitoiminnan hyödyiksi voidaan tunnistaa rahalliset hyödyt, kumppanuus, asiantuntemus 

ja bränditietoisuus. Alumnit voivat tuoda yliopistolle lahjoitusten lisäksi rahallista pääomaa 

hyväntekeväisyyden, sponsoroinnin ja erilaisten projektien sponsorointien kautta. 

Yhteistyöverkostojen luominen työelämään, uusien markkina-alueiden valloittaminen ja uusien 

opiskelijoiden rekrytointi ovat keinoja vahvistaa alumnien ja yliopiston välistä kumppanuutta. 

Asiantuntemusta alumnit pystyvät tuomaan yliopistoyhteisöön ammatillisen osaamisen, 

opiskelumateriaalien, työuraneuvojen ja asiantuntemuksen kautta.  

 

Helsingin yliopisto kuvaa omaa alumnitoimintaansa seuraavalla tavalla: 

 

Alumnit ovat merkittävä voimavara yliopistolle. Yhdessä voimme lisätä yliopistomme 

vaikuttavuutta, tarjota entistäkin laadukkaampaa opetusta ja tuottaa yhä monipuolisempaa 

tutkimusta. Alumnina voit valita itsellesi sopivan tavan osallistua: toimi mentorina, tarjoa 

opiskelijalle graduaihetta tai jaa osaamistasi työelämäkurssilla. Jaa osaamistasi, kokemuksiasi 

ja näkemyksiäsi. Yhteiseksi hyväksi. (Helsingin yliopisto 2021a) 

 

Alumnit ovat siis suuri osa yliopiston toimintaa myös valmistumisen jälkeen. Heidät nähdään 

yhteisön tärkeinä jäseninä, joiden osallistuminen toimintaa tuo huomattavaa lisäarvoa kaikille 

osapuolille. Osallistumiselle tarjotaan useita eri vaihtoehtoja, jotta kaikki halukkaat pystyvät 

osallistumaan itselleen sopivilla keinoilla. LUT:n osalta alumnitoimintaa kuvataan seuraavalla 

tavalla: 

 

Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuksia osallistua yliopiston toimintaan, kasvattaa 

ammatillista verkostoasi ja löytää Skinnarilan henki uudelleen erilaisissa tapahtumissa ja 

tilaisuuksissa. Lisäksi olemme käytettävissäsi, jos olet vailla lisäkoulutusta, lopputyöntekijää, 

nuorempaa kollegaa tai haluaisit aloittaa tutkimusyhteistyötä yliopiston kanssa. (LUT 

University 2021b) 

 

Yhdysvaltalaisissa yliopistoissa alumnitoiminta on nykypäivänäkin vahvasti yhteydessä 

varainkeruuseen ja sen avulla pyritään saamaan resursseja yliopistojen käyttöön. Näiden 
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lahjoitusten avulla pystytään laskemaan myös jo ennestään kalliita opiskelijoiden 

lukuvuosimaksuja. (Gaier 2001) Varainkeruun lisäksi alumnitoiminnalla edesautetaan 

opiskelijoiden urakehitystä mentorointiohjelmien kautta, järjestetään monipuolisia tapahtumia, 

tuetaan työnhaussa sekä jaetaan tietoa ja kuulumisia yli vuosikurssirajojen (Nievis-Grafals 

2017 & Harvard Alumni 2020). Alumnitoiminta voi olla myös maantieteellisesti hyvin laajasti 

levittäytynyttä. Tästä hyvä esimerkki on New York University, joka toimii kolmessa eri maassa 

(kampuksina New York, Abu Dhabi & Shanghai) (NYU 2021a). Heillä on järjestäytynyttä 

alumnitoimintaa kuudessa eri maanosassa ja yli 35 eri paikallisjärjestöä. Tämän lisäksi 

alumneille on perustettu useita kymmeniä erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä, joissa samanhenkiset 

ihmiset pystyvät tapaamaan ja jakamaan mielenkiinnon kohteitaan. (NYU 2021b) 

 

Maailmalla alumnitoimintaan on toteutettu Suomeen verrattuna selvästi pidempään, sillä 

Helsingin yliopiston alumnien toiminta on alkanut järjestäytyneesti vuonna 1990 ja LUT:n 

alumneille suunnattu LUT Senioriklubi (aiemmin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Alumni 

ry) perustettiin vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen vuonna 2002 (Helsingin yliopisto 2020; 

LUT University 2020d). Nämä vuodet eivät tietenkään kerro sitä, etteikö alumnien ja yliopiston 

välistä yhteistyötä olisi hyödynnetty jo aikaisemmin, mutta tällöin toiminta on ollut yksilöiden 

varassa, eikä minkäänlaisia yhteisiä järjestöjä ole silloin ollut.  

 

Nykyään alumnitoiminta on suuressa mittakaavassa jo Suomenkin tasolla ja täällä toteutetaan 

vuosittain yhteisiä tapahtumia yliopiston ja alumnien kesken. LUT:n tuotantotalouden alumnit 

järjestävät vuosittain erilaisia tapahtumia kuten illanistujaisia ja akateemisia pöytäjuhlia. Nämä 

toteutetaan yleensä yhteistyössä nykyisten opiskelijoiden ja tuotantotalouden killan, Kaplaaki 

ry:n, kanssa. (Kaplaaki Ry 2020) Lisäksi alumneilla on yhteiset LinkedIn- ja Facebook-sivut, 

joiden avulla voidaan päivittää omia kuulumisia ja jakaa yhteisiä asioita (LinkedIn 2020a, 

Facebook 2020).  

 

2.4 Alumnitoiminta LUT:ssa ja tuotantotalouden linjalla 

 

LUT:n verkkosivuilla (LUT-University 2020e) on lueteltu yliopiston tarjoamia palvelu- ja 

yhteistyömahdollisuuksia alumneille. Näissä on listattu kampusvierailut, kurssi- ja 

alumniyhdistystapaamiset, lisäkoulutus, rekrytoinnit sekä tutkimustieto. Näiden 
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mahdollisuuksien avulla pyritään hyödyntämään yhteistyötä sekä ylläpitämään yliopiston ja 

alumnien välistä yhteistyötä. Lisäksi LUT:n alumneilla on yhteinen LinkedIn-alusta, jossa on 

jäsenenä jo yli 3000 valmistunutta. Ryhmään hyväksytään kaikki LUT:n alumnit ja sen 

päätarkoitus on tukea ura- ja verkostoitumismahdollisuuksia. (LinkedIn 2020b) 

 

Ensimmäiset LUT:n tuotantotalouden koulutuslinjan diplomi-insinöörit ovat valmistuneet 

vuonna 1974, jolloin heitä oli 8 kappaletta. Tämän jälkeen määrä on ollut tasaisessa kasvussa. 

Valmistuneiden tuotantotalouden diplomi-insinöörien määrän kehitys on esitetty kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuneet vuosina 1974–2019 

 

Vaikka ensimmäisten tuotantotalouden diplomi-insinöörien valmistumisesta on jo lähes 50 

vuotta, ei järjestäytynyttä alumnitoimintaa ole ollut ennen vuotta 2011, jolloin perustettiin 

Kaplaakin Alumni ry. (Facebook 2020) Tätä ennen jotkin vuosikurssit ovat järjestäneet yhteisiä 

tapaamisia yliopiston tiloissa, mutta kaikkia alumneja kattavia kokoontumisia ei ole järjestetty. 

Kaplaakin Alumni ry on yhdistys, jonka jäseneksi hyväksytään kaikki LUT:ssa opiskelleet ja 

jonkin tutkinnon siellä suorittaneet. Hyväksyttäviksi tutkinnoiksi on lueteltu tekniikan 

kandidaatti, diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori tuotantotalouden alalta. Jäsenmaksu 

suoritetaan kertaluontoisesti liittymisen yhteydessä ja sen suuruus on 50 euroa. Maksun jälkeen 

kriteerit täyttävät hakijat hyväksytään jäseniksi parin kuukauden välein järjestettävissä 

hallituksen kokouksissa. (Kaplaaki Ry 2020) 
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2.5 Alumnitoiminnan toteutus LUT:ssa 

 

Tulevissa kappaleissa esitellään LUT:n alumnien osalta toteutuvaa alumnitoimintaa, 

tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuneiden näkökulmasta. Tämän tiedon pohjana on 

kaksi haastattelua, jotka on toteutettu yliopiston alumnitoimintaa muun toimen ohella 

pyörittävän urapalveluvastaavan ja alumniyhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa. Toiminta on 

aikajanallisesti jaettu kolmeen osa-alueeseen, mitkä ovat historia, nykypäivä ja tulevaisuus. 

Lisäksi haastatteluissa on pyritty löytämään nykyisen toiminnan onnistuneet osa-alueet ja 

mahdolliset ongelmakohdat. Nämä tiedot toimivat erinomaisena pohjana tulevaisuuden 

suunnitelmille.  

 

2.5.1 Yliopiston toiminta 

 

Vuonna 2021 LUT:n alumnitoiminnasta vastaavat Elina Hannikainen-Himanen ja Leea Lonka. 

Heidän roolinsa toiminnassa ei ole täysipäiväinen, vaan heidän yhteenlaskettu työpanoksensa 

on vuosittain kahden työkuukauden verran. Resurssirajoite vaikuttaa alumnitoiminnan 

kehittämiseen pitkällä tähtäimellä, sillä suurien muutosten toteuttaminen vaatii 

henkilöresursseja, joissa alumnityöhön voidaan panostaa pitkäjänteisesti. Tämä ei ole 

kuitenkaan poistanut sitä mahdollisuutta, että alumnitoiminta ei olisi kehittynyt viime vuosien 

aikana lainkaan, vaan nyt kehityskohteet ovat edenneet pienemmin askelin. Alumnitoiminnassa 

on viime vuosien aikana panostettu erityisesti valmistuneiden ammatillista osaamista 

kehittäviin tapahtumiin, jotka vastaavat ihmisten haluun kehittää ja laajentaa omaa 

tietotaitoaan. Aiemmin toteutetut vapaa-ajan tapahtumat on pitkälti siirretty 

koulutusohjelmakohtaisten alumnijärjestöjen toteutettaviksi, jolloin päällekkäisyydet voidaan 

välttää ja alumnien erilaisiin mielenkiinnonkohtaisiin voidaan vastata laajemmin. 

(Hannikainen-Himanen 2020) 

 

LUT järjestää nykyään muutaman alumnitapahtuman lukuvuosittain. Tapahtumat jakautuvat 

kahteen täysin verkossa toteutettavaan webinaariin ja yhteen alumnipäivään, jossa alumnit 

kootaan yhteen yliopiston tiloihin. Myös osa alumnipäivään liittyvistä aktiviteeteista 

videoidaan. Alumnipäivien aihealueet valitaan vuosittain vastaamaan alumnien kiinnostusta ja 

tarjoamaan uutta tietoa. Tällä hetkellä pääpainona on ollut LUT:n strategiassa tutkimuksen 
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kohteiksi määritetyt osa-alueet, jotka halutaan saada alumnien tietoisuuden. Näihin kiinnostus 

on ollutkin hyvää ja osallistujat ovat olleet laajasti kaikista koulutusohjelmista. (Hannikainen-

Himanen 2020) 

 

Alumnitoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksina on tunnistettu alumnien tarjoama potentiaali 

rekrytoinnin tukemiseen, jonka kautta työpaikkoja voidaan nykyisten opiskelijoiden lisäksi 

tarjota myös muille valmistuneille. Mentorointitoimintaa on hyödynnetty tähän asti vain 

koulutusohjelmien sisällä, mutta tämän toteuttamista yliopistotasolla ei ole vielä kokeiltu. 

Opintojaksoilla hyödynnetään tällä hetkellä jonkin verran vierailijaluennoitsijoita, joista osa on 

yliopiston alumneja. Näiden määrä suhteessa valmistuneisiin on kuitenkin huomattavan pieni 

ja halua toiminnan kasvattamiseen löytyy. Myös koulutuksen kehityksessä on tunnistettu 

halukkuutta hyödyntää alumnien tarjoamaa tietotaitoa, jotta opetuksen kehittäminen pystyy 

vastamaan paremmin työelämän luomiin tarpeisiin. Tutkimustyössä alumnien luoma lisäarvo 

on osaamisen lisäksi myös yrityksien kautta tuleva taloudellinen tuki, joka tukee yliopiston 

taloutta ja budjetin hyödyntämistä mahdollisimman laajasti. (Hannikainen-Himanen 2020) 

 

Ehkä kaikista suurimpana alumnien tuomista hyödyistä tällä hetkellä, ja varmasti myös 

tulevaisuudessa, on valmistuneiden tuottama brändiarvo. Tähän liittyy vahvasti sekä 

ammatillinen että sosiaalinen vaikuttaminen, jotka muodostavat yhteiskunnassa kuvaa LUT:sta. 

Ammatillisesti korkean aseman saavuttaneet alumnit voivat toimia markkinoinnin moottorina 

ja näyttää esimerkkiä koulutuksen tarjoamasta tietotaidosta ja potentiaalista. Heidän 

uratarinansa pystytään nostamaan esille ja tämän kautta pystytään saavuttamaan uusien 

hakijoiden kiinnostus koulutusta kohtaan. Myös sosiaalinen puoli brändin rakentamisessa on 

huomattava, sillä yhteisöön kuuluneen tyytyväisen jäsenen mainos on paras mahdollinen tapa 

lisätä koulutuksen kiinnostusta. Tämän tiedon levittäminen on erityisen tärkeää, kun halutaan 

saavuttaa uudet opiskelijat. (Hannikainen-Himanen 2020) 

 

2.5.2 Yhdistystoiminta 

 

Edellisten vuosien aikana toiminnan lähtökohtana on ollut verkostojen ylläpito ja 

laajentaminen, joka on noussut esille vuonna 2016 toteutetun alumnikyselyn pohjalta. Tätä on 

toteutettu afterworkien, vappupicnicin ja muiden vaihtelevien vapaa-ajan tapahtumien 
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muodossa. Suurin vuosittain järjestetty tapahtuma on täyskymppi-viikonloppu, jossa 10 vuoden 

välein valmistuneet tuotantotalouden alumnit kutsutaan yhteen. Tapahtuma on ollut päivän 

mittainen, jossa aamupäivä on käytetty erilaisiin luentoihin esimerkiksi yliopiston puolelta. 

Illalla on järjestetty akateemiset pöytäjuhlat, johon on osallistunut myös nykyisiä opiskelijoita. 

Tämän lisäksi yksittäin järjestettyjä tapahtumia ovat olleet erilaiset lajikokeilut ja sijoitusilta. 

Yhteistyötä muiden tuotantotalouden koulutusohjelmien alumnien kanssa on pyritty 

järjestämään yhteisten tapahtumien kautta, mutta tämä ei ole saavuttanut kannatusta. 

Tulevaisuudessa tämä on kuitenkin nähty potentiaalisena, jos suurempi joukko kyettäisiin 

saavuttamaan mainonnan osalta. Kuten tapahtumien luonteesta voidaan todeta, on toiminta 

ollut lähes kokonaan sosiaalisiin kohtaamisiin painottuvaa ja osallistujajoukko näissä on ollut 

pääasiallisesti 10 vuoden sisällä valmistuneita. (Koponen, Syyslahti & Uusitalo 2021)  

 

Yhteydenpitokanavana on käytetty Facebook- ja LinkedIn-ryhmiä sekä uutiskirjettä, joka 

lähetetään jäsenistölle keskimäärin yhden tai kahden kuukauden välein. LinkedInissä on myös 

Kaplaakin alumneille suunnattu ryhmä, jossa voidaan mainostaa erilaisia työmahdollisuuksia, 

joihin saatu koulutus sopii. Tämän avulla pyritään aktivoimaan verkoston tuomaa hyötyä 

työnhaussa. Tuotantotalouden nykyisiin opiskelijoihin yhteydenpito on ollut melko vähäistä, 

mutta Kaplaaki Ry:n kanssa yhteydenpitoa toteutetaan säännöllisesti. Ainoa vuosittainen 

tapahtuma nykyisten opiskelijoiden kanssa on ollut Lappeenrannassa järjestettävän 

opiskelijatapahtuma PowiCupin yhteydessä järjestetty saunailta, jossa opiskelijat ovat 

pystyneet lähestymään alumneja matalalla kynnyksellä. Vuonna 2016 kokeiltiin myös 

mentorointiohjelmaa, joka jäi kuitenkin kertaluontoiseksi kokeiluksi, vaikka jonkin verran 

kiinnostusta tähän löytyi. (Koponen, Syyslahti & Uusitalo 2021) 

 

Toiminta on siis kokonaislaajuudessaan ollut varsin aktiivista, vaikka jotkin osa-alueet ovat 

jääneet pienemmälle huomiolle. Yhdistyksessä nähdään, että paljon on tehty ja varsinkin 

Lappeenrannan mittakaavassa toiminta on aktiivista. Kyseessä on LUT:n suurin kiltatason 

alumniyhdistys, jonka toimintaa on käytetty esimerkkinä aloittavien yhdistysten toiminnassa. 

Yhtenä suurena linjavetona muihin alumnijärjestöihin on viestinnässä käytettävä kieli, joka on 

tällä hetkellä vain suomi. Uusimmat toimijat ovat alusta asti tarjonneet sisältöä myös 

kansainvälisille alumneille, mutta tuotantotalouden osalta tähän ei ole vielä tartuttu. Osasyynä 

tähän on kokonaisvaltainen kulttuurin muutos viestinnän suhteen, sillä vielä vuonna 2011 
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viestintä toteutettiin opiskelijapiireissä lähes kokonaan suomen kielellä. 2012 

ylioppilaskunnalta tullut linjaus muutti kaiken opiskeluajan tapahtumatoiminnan 

kaksikieliseksi, mutta alumnitoiminnassa muutos ei ole vielä näkynyt, vaikka varsinkin 

yliopiston suunnasta muutosta toivotaan. Tulevaisuuden toimenpiteet tämän suhteen ovat 

suunnitteluvaiheessa. (Koponen, Syyslahti & Uusitalo 2021) 

 

Tulevaisuudessa yhdistyksellä on tavoite laajentaa tietoisuutta toiminnasta, jotta tapahtumiin 

osallistuvien alumnin määrää voidaan kasvattaa ja toisaalta valmistuneiden luoman verkoston 

tuomat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään. Seuraavien vuosien aikana on suunnitelmana 

tavoittaa kautta aikain kaikki LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuneet 

alumnit, jotka tavoitettavissa ovat. Heille kerrotaan toiminnasta ja jo olemassa olevista 

verkostoista, ja tarjotaan mahdollista liittyä toimintaan. Yhdistyksessä on tunnistettu alumnien 

tuoma potentiaali, ja vaikka kaikkia valmistuneita ei varmasti saada liittymään jäseniksi, on 

kuitenkin mahdollista laajentaa verkostoa huomattavasti. Lisäksi tulevaisuuden tavoitteena on 

muokata alumnitoimintaa suuntaan, jossa toteutettavat tapahtumat saavuttavat laajaa 

kiinnostusta valmistuneiden keskuudessa ja tämän kautta aktiivinen osallistujajoukko kasvaa 

huomattavasti. Potentiaalia on tunnistettu erityisesti itsensä kehittämiseen liittyvissä 

tapahtumissa, joten tässä varmasti myös potentiaalia tulevaisuudessa. (Koponen, Syyslahti & 

Uusitalo 2021) 

 

2.6 Huomiot alumnitoiminnan nykytilasta 

 

Saavutetun tiedon perusteella alumnitoimintaa toteutetaan nykytasolla pienimuotoisesti, mutta 

kuitenkin jatkuvan järjestelmällisesti. Haasteena on joka puolella resurssit ja niiden rajallisuus, 

minkä lisäksi varsinkin vanhempien alumnien saavuttaminen on vaikeaa. Yliopisto ja yhdistys 

tekevät yhteistyötä, mutta toimivat vahvasti yksilöllisesti omista lähtökohdistaan. Yliopisto 

panostaa enemmän akateemista tietoa lisääviin tapahtumiin, kun taas yhdistyksen osalta 

pääpaino on sosiaalisissa kohtaamisissa. Molemmat ovat hyvin motivoituneita kehittämään 

toimintaa, joten edistysaskelia voidaan odottaa seuraavien vuosien aikana. Yhdistyspuolella 

halutaan panostaa erityisesti tietoisuuden lisäämiseen, jolloin halukkaat alumnit löytävät 

mukaan toimintaan.  

 



 

 

   

 

17 

Alumnitoimintaan liittyen ei kuitenkaan kummallakaan haastateltavalla osapuolella ole 

juurikaan selvää linjaa, eikä varsinkaan strategiaa tuleville vuosille. Seuraavat tapahtumat ja 

niiden suunnittelu on jo pitkällä, mutta kehitysaskeleet odottavat tarkempaa määrittelyä. Tämä 

ei välttämättä olisi suureksi haitaksi kummallekaan toimijalle. Yliopiston puolelta puuttuu 

suora yhteys koulutusohjelmaan, jonka kautta pystyttäisiin mahdollistamaan tietylle joukolle 

kohdistettuja tapahtumia. On selvästi linjattu, että kaikki toiminta on poikkitieteellistä, mutta 

koulutusohjelman alumnitoiminta voisi tarvita aloittaakseen tukea myös koko yliopiston 

alumnitoimintaa hoitavalta taholta. Muiden yliopistojen käyttämät alumniyhteyshenkilöt eivät 

varmasti olisi haitaksi LUT:ssa, heidän olisi mahdollista olla suoraan yhteydessä myös järjestön 

aktiivien kanssa. Tällaisen yhteistyön avulla pystyttäisiin saavuttamaan helpommin esimerkiksi 

vierailijaluentoja tai muita tarvittavia asiantuntijoita.  

 

Alumniyhdistyksen puolella toiminta on pitkälti vapaaehtoisten aktiivien pyörittämää, mikä on 

täysin ymmärrettävää, mutta vaikuttaa toteutusmahdollisuuksiin. Halutaan luoda uutta ja 

kehittää toimintaa, mutta aikajänne on pitkä resurssien johdosta. On myöskin harmillista 

huomata, että toiminta on hyvin pienen joukon pyörittämää, joka kuormittaa tekijöitä 

entisestään. Uusien jäsenien saavuttaminen varmasti ruokkisi suoraan toiminnan edistämistä ja 

toisaalta mahdollistaisi taakan jakautumisen useammalle henkilölle. Toiminnassa on myös 

varsin vähän pystytty hyödyntämään yliopistoyhteistyötä, joka tulevaisuuden osalta on 

molemminpuolisesti tärkeä kehityskohde, varsinkin koulutusohjelman osalta.  

 

Resurssien puute varsinkin yliopiston puolelta on asia, johon ei ole odotettavissa muutoksia 

seuraavien vuosien aikana, joten sitä ei voida nähdä ratkaisuna tulevaisuuden haasteisiin. Ilman 

suurempia resursseja on kuitenkin mahdollista toteuttaa toimintaa niin, että lisäarvon luominen 

onnistuu jatkuvasti. Tuotantotalouden näkökulmasta alumnit ovat täysin samassa asemassa 

muiden koulutusohjelmien kanssa, onhan yliopiston alumnitoiminta kokonaisuudessaan 

poikkitieteellistä. Yliopiston puolelta ei näytä ainakaan tällä hetkellä olevan toimintaa siten, 

että tietyn koulutusohjelman henkilöstö toimisi alumnitoiminnassa aktiivisesti. Myöskään 

alumniyhdistyksessä ei ole menneisyydessä ollut paljon suoria kontakteja yliopistolle, vaan 

yhteistyö perustuu vanhojen tuttujen luomiin kontakteihin ja opiskelijoiden killan kanssa 

tapahtuvaan yhteistyöhön. Tämä olisi hyvä muuttaa, jotta tuotantotalouden koulutusohjelman 

alumnitoiminnassa pystytään toimimaan tehokkaasti ja valmistuneet erinomaisesti huomioiden.  
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3 YHTEISTYÖMALLIT 

 

Tässä kappaleessa kartoitetaan ja kootaan yhteen teoriapohjaa yhteistyömallien ympärille, joita 

toteutetaan niin työelämässä kuin yliopistossa. Tämän on tarkoitus toimia pohjana työssä 

kehitettävälle toimintamallille yliopiston ja alumnien välisestä yhteistyöstä.  

 

3.1 Yliopisto osana yhteiskuntaa 

 

Yliopistot ovat vuosien saatossa tarjonneet länsimaiselle yhteiskunnalle erinomaisen 

mahdollisuuden yhteiskunnan kehityksen rakentamisessa, työvoiman kouluttamisessa, 

kansallisen identiteetin rakentamisessa ja tutkimuskapasiteetin tarjoamisessa. Lisäksi ylipistot 

ovat kyenneet tarjoamaan tieteellistä tutkimusta yhteiskunnan tietoon ja käyttöön. (Peleari, 

Donina & Meoli 2014) Toiminnan lähtökohtana on tuottaa ja tarjota teknisesti hyödynnettävissä 

olevaa tietoa, joka tarjoaa uusille sukupolville mahdollisuuden kehittyä oman aikansa osaajiksi. 

Tämän kautta yliopiston toiminta linkittyy erittäin vahvasti taloudelliseen puoleen 

valtakunnallisesti ja globaalisti. (O’Byrne & Bond 2014) 

 

Tietoyhteiskunnan jatkuva kehittyminen on luonut myös yliopistolle tarpeen laajentaa omaa 

osaamisaluettaan, kasvattanut paikallista vaikutusta ja lisännyt huomiota kyvylle parantaa 

paikallista kilpailukykyä. (Liu 2017) Yliopiston toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, 

minkä johdosta koulutuksen on kyettävä reagoimaan kehitykseen ketterästi ja tehokkaasti. 

Viime aikojen trendinä työelämässä ja sitä kautta yliopistojen toiminnassa on ollut 

innovaatioiden kehittäminen ja toteuttaminen. (Birkner, Máhr & Rodek Berkes 2017) 

Nykypäivänä yliopistojen rooli on muuttunut tieteellisestä tutkimusta ja laadukkaasti 

koulutettuja yksilöitä tarjoavasta tahosta myös talouden kasvua ja alueellista kehitystä 

edistäväksi organisaatioksi. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tietotaidon lisäksi on erityisen 

tärkeää kyetä vastaamaan jatkuviin haasteisiin ja löytää niille ratkaisukeinoja. (Peleari, Donina 

& Meoli 2014) 

 

Kolminkertainen helix-innovaatiomalli (engl. triple helix model of innovation) on yliopiston, 

yritysten ja hallinnon yhdessä toteuttaman innovaatiomallin kuvaus. Mallin lähtökohtana on 

yliopistolla syntyvän tietotaidon jalkauttaminen osaksi yhteiskuntaa. Tietotaidon jakamisen ja 
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yhteisen kehittämisen avulla on mahdollista saavuttaa kestävää taloudellista kasvua. 

(Hladchenko & Pinheiro 2019) Tämän mallin avulla yliopiston toiminta on saatu liitettyä 

keskeisemmäksi osaksi tietoyhteiskuntaa aikaisemmin toiminnan ollessa hyvin pitkälti valtio- 

tai yrityskeskeistä. Mallin päätehtävänä on havainnollistaa näiden kolmen osa-alueen lisäarvoa 

toisilleen. Lähtökohtaisesti mallin onnistuneen käytön lopputuloksena voidaan saavuttaa 

alueellisen yhteistyön muoto, joka toimii kaikkien kolmen osa-alueen osalta mutkattomasti ja 

yhteisymmärryksessä. (Cai & Etzkowitz 2020) Kolminkertainen helix-innovaatiomalli on 

esitetty kuvassa 3.  

 

 

Kuva 3. Kolminkertainen helix-innovaatiomalli (Cai & Etzkowitz 2020). 

 

Kuten kuvassa esitetään, toimii jokainen osa-alue omana organisaationaan, jossa suurin 

työmäärä ei liity kahteen muuhun ympäristöön lainkaan. Kuitenkin tavoitellussa tilassa 

rajapintoja löytyy sekä kahden sektorin että kaikkien kolmen välillä. Keskelle kuvaa muodostuu 

alue, jonka on tarkoitus kuvastaa toteutetun yhteistyön lopputulemaa. (Cai & Etzkowitz 2020) 

Malli voi toteutua myös esimerkiksi niin, että yksi osa-alue hallitsee kahden muun toimintaa 

kokonaan tai vastaavasti yhteisiä rajapintoja ei synny lainkaan. Lisäksi mallista voi olla 

enemmänkin yhteen osa-alueisiin painottuneita malleja, joissa esimerkiksi yrityksen rooli on 

suurempi, jolloin esimerkiksi hallinto puuttuu vain huomattaviin epäkohtiin ja yliopisto tuo 

mukaan perustason tutkimustietoa. (Sarpong, AbdRazak, Alexander & Meissner 2017) 

Yliopisto

YrityksetHallinto
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Tulevaisuudessa yliopistojen on kyettävä muuntautumaan yhteiskunnan vaativalla tavalla ja 

kehitettävä toimintaa jatkuvasti. Vanhoista toimintamalleista täytyy luopua, jos ne eivät vastaa 

nykypäivän tarpeita. Myös yrityselämän murros on huomioitava, jotta valmistuneet omaavat 

taitoja, joita työelämässä tarvitaan. (Liu 2017) Tieto-osaamisen kysynnän kasvaessa, myös 

yliopiston rooli tämän tarjoajana vahvistuu. Yliopiston tekemät koulutusvalinnat luovat pohjan 

innovaation kehittymiselle ja sitä kautta tulevaisuuden yrityksille. (Etzkowitz, Webster, 

Gebhardt & Terra 2000) Tulevaisuudessa yliopistotoiminnan esitetään linkittyvän kolmen 

toimintamallin varaan, joiden lähtökohtana hyödynnetään älyajattelua, asiakaslähtöisyyttä ja 

johtajuutta. Näiden kolmen osa-alueen tasapainoinen hyödyntäminen mahdollistaa laaja-

alaiseen tarpeeseen vastaamisen ja tätä kautta yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden 

rakentamisen. Jokaisen osa-alueen käsitteleminen yksilönä aiheuttaa liikaa eriytymistä, jolloin 

toiminta ei ole tehokasta ja kaikkia osa-alueita riittävästi huomioivaa. (O’Byrne & Bond 2014) 

 

3.2 Yliopisto–yritys-yhteistyö 

 

Yhteistyötoiminnan perustana nähdään kahden osapuolen itsenäisenä tunnistamansa tarpeet 

toiminnalle, joiden saavuttaminen yksilönä ei ole mahdollista. Tarve yhteistyölle voi johtua 

esimerkiksi rajallisista resursseista, ajasta tai innovatiivisuuden puutteesta. Tämän pohjalta 

syntyy tarve yhteistyölle jonkun muun organisaation kanssa, jotta haasteet pystytään 

kohtaamaan ja toivottu toiminta toteuttamaan. (Moradi & Noori 2020) Yritysten ja yliopistojen 

toteuttaman yhteistyön pohjana on resurssien tehokas käyttö, molemmin puolin toteutetun 

tutkimustyön tulosten käsittely ja hyödyntäminen sekä kestävän yhteistyön ylläpitäminen. 

Yliopiston näkökulmasta hyötynä on nähty erityisesti uuden tiedon saavuttaminen 

huomattavasti edullisemmin, kuin pelkästään tämän ostamalla. Lisäksi tällä voidaan minimoida 

myös uuteen tutkimukseen sisältyvät riskit. (Lin 2017) Yrityksen kannalta on myös kannattavaa 

toteuttaa tutkimus kilpailevan yrityksen sijaan yliopiston kanssa, jolloin tietoa voidaan jakaa 

avoimemmin (Szücs 2018). 

 

Leen (2000) toteuttamassa tutkimuksessa on arvioitu yliopisto–yritys-yhteistyön molempien 

osapuolien mahdollisia motivaattoreita yhteistyölle. Yliopiston puolesta tärkeimmäksi nousivat 

rahoitus, tutkimukseen liittyvien lisätieto sekä teoriapohjan testaus käytännössä. Yritysten 
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osalta tärkeimpänä nähtiin tutkimuksen toteuttaminen sekä prototyyppien suunnittelu ja 

valmistaminen. Tutkimuksessa nähtiin esitetyt toiveet realistisena, mutta esille nousi myös 

mahdollisia haasteita. On erittäin tärkeää, että yhteistyöhön liittyvät odotukset kohtaavat 

yhteisesti saavutettavien hyötyjen kanssa, jotka eivät välttämättä molempien osapuolien osalta 

ole samanlaiset. Tavoitellut hyödyt ovat lähtökohtaisesti hyvin itsekeskeiset, mutta yhteistyön 

saavuttaminen edellyttää myös molemminpuolista hyötyä. Jotta molemminpuoliset toiveet 

voidaan onnistuneesti tunnistaa, on todella tärkeää, että suunnitteluvaiheessa tuodaan esille 

kaikki pinnalla olevat toiveet ja oletukset. Tämän onnistuessa kaikkien osapuolien odotukset ja 

toiveet ovat alusta asti kaikkien tiedossa, eivätkä nämä aiheuta haasteita projektin edetessä. 

 

Yliopiston tuottaman tutkimuksen perustana on tuoda lisäarvoa yhteiskuntaan ja siten jatkuvasti 

kehittää olemassa olevia toimintamalleja. Jos tässä ei onnistuta, on työ ainakin osittain heitetty 

hukkaan. On tunnistettu, että huomattavaa osaa tutkimuksesta saatavasta tiedosta ei kuitenkaan 

välity yritysten tietoon ja yhtenä tärkeänä syynä tähän nähdään kommunikoinnin ja viestinnän 

haasteet. Yliopiston ja yritysten välisessä yhteistyössä eniten tietoa välitetään julkaisujen, 

lisenssien ja patenttien muodossa. Tieteelliset julkaisut ovat yliopistojen kannalta erittäin tärkeä 

kanava ja sen hyödyntämisen on tärkeää olla pääpainona myös tulevaisuudessa. Tämän tiedon 

julkaiseminen ainakin osittain osana yliopiston markkinointia tai sosiaalisen median kanavia 

pystyisi antamaan tulevaisuudessa myös mahdollisuuden suuremmalle kiinnostukselle ja 

yhteistyömahdollisuuksien lisääntymiselle. (Franco & Haase 2015) 

 

Tulevaisuuden osalta on myös noussut esille tarvetta siirtää yhteistyön näkökulmaa enemmän 

yrittäjyyskeskeiseksi sekä kehittää yhteistyötä tukevaa tutkimuskulttuuria ja toimintamalleja. 

Toiminnan pääajatus on nähty järkevänä, mutta ilmapiirin muuttaminen enemmän yhteistyötä 

tukevaksi on ollut toiveena. Näiden muutoksien pohjana nähdään erityisesti yliopistojen 

henkilöstön ajattelutavan muuttuminen enemmän yrittäjyyskeskeisemmäksi, jotta yhteistyön 

toteuttaminen ja kehittäminen olisi todellisuudessa mahdollista. Suurimpana muutosajurina on 

kuitenkin molempien osapuolien yhtenäinen halu kehittyä ja viedä toimintaa eteenpäin. 

Yhteiset uhraukset toiminnan kehittämiselle ovat ainoa keino saavuttaa huomattavia muutoksia. 

(Orazbayeva, Plewa, Davey & Muros 2019) 
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Moradi ja Noori (2020) ovat tutkimuksessaan esittäneet rakennemallin yliopiston ja yritysten 

väliselle yhteistyölle. Malli on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki yliopiston ja yrityksen välisestä toimintamallista (Moradi & Noori 2020) 

 

Toimintamallin perustana on yhteistyön tavoitteiden ja motiivien selvittäminen, minkä pohjalta 

luodaan lähtökohtainen pohja toiminnalle. Tähän osaan kuuluu molempien organisaatioiden 

yksilöllisten motiivien selvittäminen sekä valmiudet toteuttaa yhteistyötä. Tämän lisäksi 

selvitetään taustavaikutteiset tekijät kuten ympäristön luomat ongelmat sekä yrityksen 

toimintaympäristö. Näiden lähtötietojen perusteella luodaan strategia toiminnalle, mikä sisältää 

suunnitelman sekä yksityisen että ei-yksityisen sektorin toiminnalle. Lopulta pystytään 

määrittämään lopputulos molempien osapuolien sekä mahdollisten muiden sidosryhmien 

näkökulmasta. (Moradi & Noori 2020) 
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3.3 Alumni–yliopisto-yhteistyö 

 

Alumnien tuomiksi hyödyiksi yliopiston kanssa toteutettavaan yhteistyöhön on tunnistettu 

informatiivinen, taloudellinen sekä kulttuurillinen ja sosiaalinen pääoma, jotka voivat oikein 

hyödynnettynä tuoda paljon lisäarvoa. Sosiaalinen pääoma nähdään usein näistä kaikkein 

arvokkaimpana, sillä sen kautta kyetään hyödyntämään syntyneitä verkostoja ja toisaalta 

syntyvä informaatio on helposti saatavilla. Yliopiston näkökulmasta on todennettu, että 

alumnitoiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen käytetyt resurssit vaikuttavat positiivisesti 

maineen kehittymiseen. (Luo, Chen & Wang 2016) Konkreettisesti alumnit voivat tuoda 

lisäarvoa opiskelijoiden työpaikkojen muodossa, opetuksen osa-alueiden kehittämisessä, 

strategisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä lahjoituksilla tukea toimintaa taloudellisesti. 

(Ebert, Axelsson & Harbor 2015)  

 

Stephenson & Yerger (2014) ovat tutkineet yliopiston mahdollisuutta käyttää onnistuneen 

brändäyksen kautta alumneja yhtenä mainoskanavana ja tiedon välittäjinä. Lähtökohtana on 

ollut halu selvittää, mainostaako yliopistoon sitoutunut alumni oppilaitostaan aktiivisemmin ja 

ovatko he mieluummin yhteydessä tähän myös valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa todettiin, 

että brändin kautta yhteisöön yhteenkuuluvuutta tunteva alumni edesauttoi myös omalla 

toiminnallaan tämän levittämistä. Tämän pohjalta voitiin siis todeta, että hyvän brändikuvan 

olevan oiva toimintatapa saada vanhojen alumnien kautta rekrytoitua uusia opiskelijoita ja 

saavuttaa parempaa asemaa kilpailussa. On myös huomioitavaa, että emotionaalisesti 

kouluttajaansa sitoutunut alumni on erinomainen keino levittämään käytännönkokemuksia ja 

toteuttamaan yhteistyötä tulevaisuudessa.  

 

Luo, Chen ja Wang (2016) ovat toteuttaneet tutkimuksen, jossa esitettiin, että 

alumnitoiminnassa on erityisen tärkeää kiinnittää huomioita kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

toiminnallisuus, suhteet ja sisältö. Toiminnallisuuteen sisältyy erityisesti arvokeskeisyys ja 

toimintatapojen määrittäminen. Suhdepohja määräytyy alumniyhteistyön kautta ja sisältö 

liittyy organisaatioiden rakentamiseen, toiminta-alustoihin sekä saavutettavuuteen. Näiden 

avulla pystytään hyödyntämään käyttämättömät resurssit ja luomaan näistä tehokas, julkinen ja 

jatkuvasti kasvava alumniverkosto. Tutkimuksen johtopäätöksissä myös todetaan, että 

saavutettavan tiedon kehittäminen ja jakaminen olisi tärkeä pohja toimivalle yhteistyölle. 
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Tämän pohjalta myös toiminnan kehittäminen olisi huomattavasti helpompaa. Tutkimuksissa 

on myös tunnistettu potentiaalia laajan ammattilaisverkoston rakentamisesta, jossa eri yliopistot 

ja heidän alumninsa pystyvät olemaan maailmanlaajuisesti yhteydessä toisiinsa ja siten 

mahdollistaa ammatillisen sekä tieteellisen kehityksen maksimaalisen toteuttamisen. Parhaassa 

mahdollisessa tapauksessa oppilaitoksesta valmistunut henkilö pääsee osaksi laajaa ja 

maailmanlaajuisesti levittynyttä verkostoa, jonka kautta monipuolinen osaaminen voidaan 

hyödyntää ja tarjolla olevat mahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla. Myös yliopiston puolesta 

tällainen verkosto pystyy luomaan huomattavaa lisäarvoa esimerkiksi tutkimustyöhön, jolloin 

toivotun ammattitaidon omaavien henkilöiden saavuttaminen olisi huomattavasti helpompaa. 

(Hawawini & Cornuel 2005) 

 

3.4 Työelämäyhteistyö 

 

Työelämäyhteistyön tavoitteena on vastata työmarkkinoiden jatkuvaan tarpeeseen 

ammattilaisille muuttuvaan ympäristöön. Uudet taitovaatimukset, muuttuva teknologia ja 

monikansallisuus ovat haasteita, joita kohdataan päivittäin ja näihin liittyvä osaaminen on 

erittäin kysyttyä. Tämän johdosta opettavassa työssä olevilta henkilöiltä toivotaan entistä 

suurempaa roolia yhteistyössä sidosryhmien, esimerkiksi muut oppilaitokset sekä työnantajat, 

kanssa. Opettajien rooli nähdään myös erittäin tärkeänä osa-alueena opiskelijoiden täyden 

potentiaalin saavuttamisessa, sillä työhön liittyvä itsetunto kasvaa huomattavasti jo 

opiskeluaikana. (Niemi 2016) 

 

Työelämäyhteistyön perustana on kouluttautumisen suunnittelu vahvasti työelämän toiveisiin 

ja tarpeisiin perustuen. Toiminnan lähtökohtana on mahdollisuus tavoittaa yhteistyötä, joka 

saavuttaa hyviä yhteistyöverkostoja, kehittää molemminpuolista kumppanuutta ja luoda 

lähtökohtia kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. (Niemi 2016) Kuvassa 5 työelämäyhteistyötä on 

kuvattu rattaana, jossa opiskelijalla, yliopistolla ja työnantajan yhteistyöllä pystytään luomaan 

toimiva kokonaisuus, mutta toisaalta jokaisen osapuolen on luotava oma lisäarvonsa 

toimintaan.  
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Kuva 5. Työelämäyhteistyön osapuolien roolit (Niemi 2016) 

 

Työelämäyhteistyötä toteutetaan yliopistotasolla esimerkiksi Helsingin yliopistossa, jossa 

kielikeskuksen tavoitteena on keväällä 2021 panostaa erityisesti työelämäyhteistyöhön 

opintojen suunnittelussa. Tämän pohjalta opiskelijoille annetaan parempia valmiuksia 

tulevaisuuteen. (Niinivaara 2019) Aalto-yliopistossa työelämäyhteistyön kehittämistä varten on 

luotu Aalto Thesis -ohjelma, jonka tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia löytää lopputyön 

toteutusmahdollisuuksia työelämäkumppaneilta. Näin yliopisto pyrkii jo valmistumisen 

kynnyksellä ohjaamaan opiskelijoita kohti työelämää ja luomaan parempia valmiuksia 

onnistumisiin. (Aalto 2018) Tampereen ammattikorkeakoulussa on noussut esille ajatus siitä, 

että yrittäjätoiminnan tukeminen voisi onnistua opintopistekannustimella, jolloin työelämään 

harjaantuminen voidaan aloittaa jo opintojen aikana ja osa-aikaisesti. (Tampereen 

ammattikorkeakoulu 2020) 

 

3.5 Koulutusyhteistyö 

 

Tässä kappaleessa esitellään erilaisia koulutusyhteistyön malleja, joita yliopiston toiminnassa 

pystytään toteuttamaan. Näistä on tunnistettu alumnien kanssa toteutettava mentorointi ja 
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varainkeruu. Lisäksi arvioidaan koulutuksen jatkuvan kehityksen suuntaa, jota voidaan käyttää 

lähtötietona alumnitoiminnan kehittämiselle 

 

3.5.1 Mentorointi 

 

Mentorointi-sanan nykykäyttö ja -tarkoitus on syntynyt 1700-luvulla, jolloin sana alettiin 

yhdistämään neuvonantajaan, opettajaan tai ystävään, jolla on kokemusta tietystä asiasta. 

Yrityksiin mentorointi on siirtynyt 1970-luvulla, jolloin toiminta alkoi Japanissa ja tästä 

eteenpäin ympäri maailmaa. Suomessa mentorointia on toteutettu ainakin vuodesta 2001 

lähtien, jolloin Suomen Yrityskummit aloitti mentoroinnin jatkona aiemmin toteutetulle 

Yrityskummiprojektille. (Isotalo 2010, s. 7).  

 

Viime vuosina mentorointi on nostanut isossa määrin päätään korkeamman asteen koulutuksen 

parissa. Mentoroinnin pohjana on kokeneemman henkilön tarjoama mahdollisuus ohjeistaa ja 

tukea nuorempaa tai kokemattomampaa osaajaa työuralla, kouluttautumisessa tai itsensä 

kehittämisessä. Suomessa aktiivista mentorointitoimintaa on ainakin Helsingin, Oulun, Turun, 

Tampereen, Vaasan ja Jyväskylän yliopistossa sekä Aalto yliopistossa. (Helsingin yliopisto 

2021b, Oulun yliopisto 2021b, Turun yliopisto 2021, Tampereen yliopisto 2021, Vaasan 

yliopisto 2021, Jyväskylän yliopisto 2021, Aalto 2021). LUT:ssa mentorointitoimintaa ei ole 

harjoitettu muutaman vuoden kokeilujakson jälkeen (Elinan haastattelu). 

 

Dollinger, Arkoudis & Marangell (2019) toteuttivat tutkimuksen australialaisen yliopiston 

mentorointitoiminnasta, jossa alumnien tietotaitoa suunnattiin opiskelijoiden auttamiseen 

urakehityksessä. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että alumnien toteuttama mentorointi antaa 

uniikkeja hyötyjä sekä mentoroijalle että mentoroitavalle. Hyöty nähtiin erityisesti 

opiskelijoiden työllistymisasteessa, kokemukseen opiskelusta ja halukkuudesta antaa vastaavaa 

tukea tuleville opiskelijoille. Mentoroinnin haasteena tunnistettiin osapuolien erilaiset toiveet, 

mutta näihin liittyvän avoimen keskustelun nähtiin edesauttavan tilanteen onnistumista tästä 

huolimatta. Paras hyöty toiminnasta nähtiin saavutettavan, jos suunnittelu ja esitietojen 

kerääminen tehdään mahdollisimman huolellisesti. Tällöin molempien osapulien hyöty kyetään 

maksimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Singh, Raginsin ja Tharenou (2009) ovat teettäneet tutkimuksen, jossa arvioidaan mentoroinnin 

vaikutuksia työelämän kehittymiseen ja onnistumisiin. Tarkoituksena on selvittää mentoroinnin 

hyötyjä työhön liittyvään psykologiseen kokemukseen ja saavutuksiin kuten palkkaan, 

ylennykseen, yleiseen tyytyväisyyteen sekä odotusten täyttämiseen. Tämän tuloksena 

mentoroinnin pohjana on erittäin tärkeää huomioida mentoroitavan omat vahvuudet ja kyvyt ja 

kehittää toimintaa tämän pohjalta. Ei ole mahdollista luoda yleisesti pätevää pohjaa toiminnalle, 

vaan yksilökeskeisyys on olennaista. Toiminnan pohjalle on kuitenkin mahdollista luoda runko, 

jonka pohjalta toiminta voidaan toteuttaa. Tämän pohjalta voidaan luoda toimintatapa, joka 

sopii parhaiten hyödynnettäväksi yksittäisessä tilanteessa. Lisäksi on huomioitava, että 

mentorointi on vain yksi osa-alue onnistuneen urapolun ja kehityksen luonnissa. Myös monien 

muiden osa-alueiden on oltava kunnossa, jotta erinomainen lopputulos saavutetaan.  

 

3.5.2 Varainkeruu 

 

Varainkeruun rooli yliopistojen rahoituksessa vaihtelee suuresti eri maiden välillä. 

Yhdysvalloissa iso osa yliopistojen rahoituksesta tulee suurista lahjoituksista, jotka tulevat 

yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Tähän verratessa Suomen varainkeruu on hyvin 

pienimuotoista. Suomessa yliopistojen rahoitus tulee pääosin valtiolta, mutta myös lahjoitukset 

tuovat huomattavaa hyötyä tutkimuksen kehittämiselle. Tällä hetkellä Suomen yliopistoilla on 

käynnissä vuoteen 2022 kestävä varainkeruukampanja, jossa yksityisten lahjoitusten 

perusteella valtio tarjoaa vastinrahaa yliopistolle (LUT yliopisto 2021c). 

 

Universities UK:n (2014) mukaan varainkeruun vahvana perustana on onnistunut 

alumnitoiminta ja se nähdään varainkeruun aloittamisen, kasvun, strategian ja visioinnin 

pohjana. Itse varainkeruun osalta nostetaan esille viisi tärkeää huomiota.  

 

1. Toiminnan on oltava koko yliopistoyhteisön tukemaa aina ylimmästä johdosta lähtien. 

2. Toimintaan sitoudutaan koko organisaatiossa. 

3. On löydettävä toimintamalli, joka sopii juuri halutun suuruiselle organisaatiolle. 

4. Lahjoittajien kanssa toteuttava yhteistyö on oltava molemminpuolista myös hyötyjen 

suhteen. 

5. Toiminnan on oltava kestävää ja pitkäjänteistä. 
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On siis erityisen tärkeää, että toiminta on alusta asti suunniteltu niin, että sen toteuttaminen on 

systemaattista. Lähtötilanteessa on erityisen tärkeää tutustua mahdollisiin haasteisiin ja löytää 

niihin ratkaisut, jotta toiminta ei pysähdy tämän johdosta. Organisaatiotasolla on myös erityisen 

tärkeää saada tuki kaikilta tarvittavilta tahoilta aina ylintä johtoa myöten. Lahjoittajien 

huomioimisen tärkeys nousee esille erityisesti jatkorahoituksen saavuttamisen osalta. 

Molemminpuolinen hyöty voidaan saavuttaa, kun organisaatio pystyy antamaan myös toiseen 

suuntaan lisäarvoa ja vähintäänkin kiitosta. Näin he saavat ymmärryksen arvostuksesta heidän 

toimintaansa kohtaan ja suhteet pysyvät erinomaisina tulevaisuutta varten. Tämä myös tukee 

kestävää ja pitkäjänteistä toteutusta, jotta toimintaa saadaan jatkettua vuosien mittaan. 

(Universities UK 2014) 

 

Yhdysvalloissa varainkeruun rooli on huomattavasti suuremmassa osassa suhteessa 

suomalaisen yliopiston rahoitukseen. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että yksityiset 

lahjoitukset voivat olla huomattavia ja edesauttaa taloudellisten resurssien hyödyntämistä 

uusissa toimintamalleissa. Alumnit ovat yksi realistinen lahjoittaja, sillä tyytyväisyys 

koulutukseen saattaa edesauttaa halukkuutta tukea toimintaa myös tulevaisuudessa. On myös 

huomionarvoista, että rahallisen pääoman lisäksi alumni pystyy tarjoamaan yliopistolle 

huomattavaa lisäarvoa myös muilla tavoilla ja tukea tällä myös rahoituksen saavuttamista. 

Tämän lisäarvon mittaaminen voi olla paikoin haasteellista, mutta ei ole missään nimessä 

mitätöntä. Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen mukaan alumnien tyytyväisyyden 

korrelaatiosta lahjoitusten saamiseen ovat osoittaneet, että nämä voivat usein liittyä hyvin 

vahvasti toisiinsa. Lisäksi alumnit ovat osoittaneet halukkuuttaan tukea nykyisten 

opiskelijoiden osaamisen kehittämistä. Samalla nousi esille ajatus siitä, että alumnien halu 

tukea yliopiston toimintaa laskee huomattavasti, jos toimintatavat tai brändi muuttavat 

muotoaan siten, että alumni ei koe enää olevansa kyseisen yhteisön jäsen. (Stephenson & Bell 

2014) 

 

Euroopassa varainkeruun osuus yliopiston rahoituksesta ja rooli ylipäänsä on selvästi 

Yhdysvaltoja pienempi. Varsinkin pohjoismaisissa yliopistoissa valtio on toiminnan suurin 

rahoittaja. Tästä huolimatta varainkeruun roolin nostaminen toiminnassa esille ja täten myös 

budjetin suureneminen on mahdollista. Alumnitoiminnan nähdään olevan yhteydessä tähän 

toimintamalliin, mutta pääpaino tai -motivaatio sen ei kuitenkaan pidä olla. On tärkeää panostaa 
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alkuun erityisesti hyvään suhteeseen valmistuneiden kautta, minkä jälkeen onnistunut yhteistyö 

voi antaa mahdollisuuksia myös varainkeruun määrän kasvattamiseen. (Ebert, Axelsson & 

Harbor 2015) 

 

3.6 Koulutuksen tulevaisuus 

 

Vuonna 2005 toteutetussa tutkimuksessa on arvioitu, että yliopistojen toiminnan muutokset 

viimeisen 100 vuoden aikana ovat olleet huomattavan pieniä ja digitalisaatiosta huolimatta 

toiminta on säilynyt varsin samanlaisena. Muutos tämän 15 vuoden aikana on varmasti 

huomattava, mutta kaikkea kehityksen potentiaalia ei ole varmasti saavutettu. Koulutus on 

toiminnallaan suorituskeskeinen prosessi, jonka nähdään antavan liian vähän valmiuksia 

työelämässä toimimiseen. Yritysmaailman kansainvälistyminen ei ole vielä siirtynyt 

opetusympäristöön ja monikansallisten toimintojen sijasta ollaan edelleen varsin pienessä 

piirissä oman lähiympäristön kanssa vuorovaikutuksessa. Tämän nähdään kaventavan 

opiskelijoiden kontaktiverkostoa ja heikentävä oppimisen tuloksia. On nähty järkevänä, että 

suorituskeskeisen oppilaitoksen sijasta voitaisiin panostaa elämänmittaiseen oppimisprosessiin, 

jonka kautta ammatillista osaamista pystytään jatkuvasti kehittämään ja tämä alkaa heti 

kouluvuosien alussa. (Hawawini & Cornuel 2005) 

 

Digitalisaation kiihtyvä kehitys luo jatkuvasti muutoksia myös koulutukseen ja sen 

toteutustapoihin. Perinteisen luokkahuoneiden rinnalle on syntynyt virtuaalisia toteutuksia 

erilaisten applikaatioiden ja ohjelmistojen apuna. Vuoden 2020 aikana maailmaa mullistanut 

Covid-19-virus on ohjannut toimintaa entistä enemmän verkkoon. Paluuta normaaliin ei ole 

tapahtunut ja tuskin täydessä mittakaavassa tämä tulee toteutumaan, mutta lopullisia seurauksia 

voidaan tässä vaiheessa vain arvailla. Myös tutkintorakenteet ovat olleet murroksessa, sillä 

erilaisten verkkokokonaisuuksien määrä kasvaa jatkuvasti.  

 

Yhdysvalloissa on jo tunnistettavissa toimintamalli, jossa yliopistot muokkaavat tutkintojaan 

suuresti niin, että isompia resursseja vaativat koulutusohjelmat lakkautetaan ja tilalle tuodaan 

kokonaisuus, joka on kustannustehokkaampi ja tuottavampi. Varsinkin kaupallisten alojen 

koulutuksia arvioidaan vuosittain tarkasti, mikä ohjaa suuresti koulutuksen toteutusta ja 

suuntaa, sillä se vaikuttaa rahoituksen saamiseen ja hakijamääriin. Edellä mainitun seurauksena 
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monet yliopistot ovat kokonaan lakkauttaneet täysipäiväiset MBA (Master of Business 

Adminstration) ja korvannut nämä lyhyemmillä opintokokonaisuuksilla. Tämä voi huonossa 

tapauksessa vaikuttaa opetuksen laatuun ja sitä kautta valmistuneiden osaamiseen. (Taylor 

2020) 

 

Pandemia-ajan oppeina koulutukselle nähdään toiminnan tehostuminen, sillä keskeisimpien 

toimintatapojen tunnistaminen on viime aikoina ollut todella tärkeää. Lisäksi tapahtunut 

digiloikka edistää monimuotoisia opetusmuotoja ja niiden hyödyntämistä päivittäisessä 

toiminnassa. (De Novellis 2020) Yhdysvaltalaisten yliopistojen opettajat ovat arvioineet, että 

tulevaisuudessa koulutuksen materiaalit tulevat siirtymään entistä enemmän verkkoon, minkä 

johdosta luokkaopetuksessa tapahtuvaan kommunikaatioon on panostettava erityisen paljon. 

Käytännönläheiset oppimiskeinot ovat tärkeitä ja niitä voidaan hyödyntää sekä paikallisesti että 

globaalisti. Jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän maailman tarpeisiin on kyettävä vastamaan 

tukemalla innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Lisäksi datankäytön hyödyntämisen 

ymmärtäminen johtoportaasta lähtien on erittäin olennaista, jotta alan ammattilaisten 

työskentely tulevaisuuden yhteiskunnassa on helpompaa. (Garrett 2016) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä kappaleessa esitellään työssä käytettävät tutkimusmenetelmät, joiden avulla analysoidaan 

kerättyä tietoa ja kehitetään tulevaisuuden toimenpiteitä. Tutkimusmenetelmät ovat kysely, 

haastattelu ja urakartoitus. Tässä kappaleessa perehdytään näiden osa-alueiden toteutukseen ja 

kahden ensimmäisen osalta pohditaan sekä esitettävien kysymyksen muodostamista että 

saatavien tulosten analysointia.  

 

4.1 Kyselyn tausta ja toteutus 

 

Kyselytutkimus toteutetaan kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä eli tiukan laadun sijasta 

panostetaan määrään ja sitä kautta pyritään saamaan esille yleisen joukon mielipide. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen hyötynä on saavutettu puolueeton asema, jossa tulos esitetään 

lukujen muodossa. Määrällisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat tiedon esittäminen 

numeroiden avulla, erilaisten mittarien käyttäminen tiedon käsittelyssä, tulosten objektiivisuus 

ja iso vastaajajoukko. (Vilkka 2007, s. 13-17)  

 

Määrällisessä tutkimuksessa ongelmana on pakko joukon yleistämiseen. Johtopäätökset ja 

siihen perustuvat toimenpiteet tehdään saadussa otoksessa kerättyyn mielipiteeseen. Tämä ei 

kuitenkaan takaa sitä, että tämä vastaisi koko kohderyhmän ajatuksia. Kun koko joukko ei 

vastaa annettuihin kysymyksiin, ei voida tehdä täysin varmoja johtopäätöksiä todellisesti 

tilanteesta, mutta riittävän suurella otoksella saavutetaan riittävä luotettavuus. Tutkimuksen 

luotettavuuteen liittyviä tekijöitä voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

(Kananen 2008, s. 13).  

 

Tämän työn osana toteutetun tutkimuksen avulla kerättyä aineistoa pyritään arvioimaan 

mahdollisimman luotettavasti ja siinä onnistumista arvioidaan tutkimustulosten esittämisen 

jälkeen. Työn luotettavuuteen vaikuttava otoksen suuruus ja valinta tässä tapauksessa perustuu 

käytettävissä olevaan joukkoon, sillä kaikkien tuotantotalouden alumnien yhteystietoja ei 

valitettavasti ole saatavilla ja tämä jo rajaa osallistujajoukkoa. Pyrkimyksenä on saada kyselyyn 

vastaajien joukko mahdollisimman suureksi ja saavuttaa vähintään 100 vastaajan joukko, jota 

on esitetty havainnointijoukon vähimmäismääräksi. (Vilkka 2007, s. 17) 
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Kyselyn lähtökohtana on mahdollisimman laajalla otannalla selvittää alumnitoiminnan 

nykytilaa valmistuneiden näkökulmasta sekä kartoittaa alumnien työnkuvan vastaavuutta 

opiskeltuun alaan. Kyselyssä kerätään tietoja aiemmista kokemuksista, mutta samalla 

kartoitetaan myös valmiuksia ja halukkuutta tulevaisuuden kehitykselle. Kysely toteutetaan 

Webropol-työkalulla, ja se lähetetään sähköpostiosoitteisiin, jotka on luovutettu yliopiston 

urapalveluille markkinointitarkoitukseen. Jakelukanavina toimivat LUT:n alumniuutiskirje 

sekä Kaplaakin alumni ry:n Facebook- ja LinkedIn-kanavat. 

 

Kyselyn perusjoukkoon kuuluvat kaikki tuotantotalouden koulutusohjelman alumnit, mutta 

rajoittuneista saavutusmahdollisuuksista johtuen, eivät heistä kaikki ole tavoitettavissa. 

Facebook- ja LinkedIn-kanavien jäsenmäärä on 200–300, mutta suurin osa näistä on samoja 

henkilöitä. Uutiskirjeen jakelussa on arviolta 5000 henkilöä, mutta nämä sisältävät myös 

muiden koulutusohjelmien alumnit. Tuotantotalouden alumnien määrää (arviointihetkellä 3 

798) verrattaessa koko LUT:n alumnien määrään (15 147), voidaan karkeasti arvioida, että 

tuotantotalouden alumnien osuus jakelusta on 18,5 prosenttia, eli noin 900 henkilöä. Facebook- 

ja LinkedIn-ryhmien jakelun arvioidaan lisäävän saavutettavuutta, mutta ei henkilömäärää. 

Tällöin kyselyn perusjoukoksi muodostuu 900 henkilöä. Osa näistä henkilöistä on 

kansainvälisiä opiskelijoita, jolloin voidaan tehdä oletus, että koko vastaajajoukon kielitaito ei 

riitä kyselyyn vastaamiseen. Lisäksi osa jakelussa olevista ei käytä aikaansa uutiskirjeen 

lukemiseen tai saa tätä lainkaan, joka myös pienentää vastausjoukkoa. Näiden kaikkien 

huomioiden jälkeen voidaan arvioida mahdollisen vastaajajoukon olevan karkeasti 500 

henkilöä. 

 

Yleisesti kyselytutkimuksen suositeltu vastausaika on 10–14 päivää (Vilkka 2007, s. 106), joten 

pidemmällä vastausajalla haluttiin varmistaa tämän täyttyminen ja se, että kaikilla halukkailla 

on mahdollisuus ajan puitteissa antaa omat vastauksensa. Kysely on avoinna vastaajille 

yhteensä kolmen viikon ajan, sillä alumnien uutiskirjeen lähettämisen tarkka ajankohta ei ole 

tiedossa ensimmäisten julkaisujen kohdalla ja tästä johtuen aikaa pidennetään alun perin 

suunnitellusta kahdesta viikosta. Jonkinlainen takaraja vastauksille halutaan kuitenkin asettaa, 

jotta täyttöä ei siirrettäisi turhaan tulevaisuuteen. Ennen uutiskirjeen lähettämistä kyselyä on 

markkinoitu sosiaalisen median kanavissa.  
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4.2 Kyselyn tulosten käsittely 

 

Vastausten käsittelyn ensimmäinen osuus on mahdollisten asiattomien vastausten poistaminen 

tutkimusaineistosta. Tämä tarkoittaa selvästi tahallisesti tutkimusaineistoa vääristävien 

vastausten poistamista. Vastausten poistamista ei toteuteta mielivaltaisesti, vaan tarkoitus on 

löytää mahdolliset vastaukset, joiden kautta yksittäinen henkilö on tahallisesti yrittänyt 

väärentää tutkimusaineistoa. Lisäksi alkukäsittelyn aikana on tärkeää huomioida kysymykset, 

joissa suuri joukko on jättänyt vastauksen tyhjäksi tai huomataan, että joukko on selvästi 

ymmärtänyt kysymyksen väärin. Tällaisen kysymyksen vastausten tulkinta ei ole järkevää, jotta 

vastauksista saatavat tulokset ovat todellisuuteen nojaavia.  

 

Tulosten käsittelyssä jokaisen kysymyksen vastaukset esitetään yksitellen niin, että yksittäisiä 

vastauksia ei nosteta esille, vaan jatkuvasti keskitytään suuremman joukon mielipiteeseen. 

Vastauksia arvioidaan keskiarvon, keskihajonnan ja mediaanivastausten kautta, jolloin 

vastaajajoukon yleislinja saavutetaan. Kyselyn tarkoituksena ei ole löytää täysin absoluuttisia 

vastauksia, niin kuin ei ole mahdollistakaan, vaan ohjata alumnitoiminnan suuria linjoja 

oikeaan suuntaan vastaamaan valmistuneiden toiveita. Tämän johdosta vastausten analysointi 

ei pureudu vastausaineistoihin valtavan syvälle, vaan tarkoitus on keskittyä suurempiin 

linjoihin ja niiden jatkamiseen sekä tukemiseen.  

 

4.3  Haastattelujen suunnittelu 

 

Pienemmän joukon kanssa tehtävien haastattelujen kautta on tavoitteena päästä syvällisemmin 

sisälle yksittäisten alumnien ajatuksiin liittyen yhteistyöhön yliopiston kanssa. Tässä on 

tarkoitus luoda enemmän tilaa avoimille ajatuksille ja näkemyksille. Haastatteluihin on pyritty 

saamaan henkilöitä laajalti erilaisista työtehtävistä, jotta myös erilaiset näkökulmat nousevat 

esille. Haastatteluun sisältyy osittain kaikille esitettäviä kysymyksiä, mutta myös toisaalta 

keskustelua kyseisen henkilön esilletuomista aiheista ja näkökulmista.  

 

Kyselyhaastattelut toteutetaan kvalitatiivisen tutkimuksen perusteiden mukaisesti eli 

tavoitteena on määrän sijasta panostaa laatuun ja paneutua erityisesti haastateltavien 

yksilöllisiin mielipiteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. (Alasuutari 2011, s. 83–85) Tässä 
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haastattelussa tehtävistä tulkinnoista ei ole tarkoitus luoda yleistyksiä kattamaan esimerkiksi 

koko alumnijoukon mielipiteitä, vaan paneutua haastateltavaan yksilöön joukon jäsenenä. 

Haastattelun perustana on konstruktionistinen näkökulma, jossa kerätään tietoa haastateltavan 

sosiaalisesta todellisuudesta ja siihen perustuvista näkemyksistä. (Hyvärinen, Nikander & 

Ruusuvuori 2017, s. 89) Tämän perusteella luodaan tulkinta, joka esitetään haastattelujen 

tuloksissa.  

 

4.4 Haastatteluvastausten käsittely 

 

Haastattelukysymykset on jaoteltu jo suunnitteluvaiheessa eri osa-alueisiin siten, että niiden 

kokoaminen ja vertailu keskenään olisi mahdollisimman yksinkertaista. Jokainen haastattelu 

kirjoitetaan puhtaaksi nauhoitteen perusteella niin, että kaikki haastateltavan esittämät on 

dokumentoitu. Näin pystytään vertailuvaiheessa käsittelemään vastauksia samasta 

lähtökohdasta. Jos haastattelun aikana vastaaja nostaa esille eri kysymykseen tai osa-alueeseen 

kuuluvia asioita, siirretään vastaus puhtaaksi kirjoittaessa oikean kategorian ja kysymyksen 

alle. Näitä tilanteita tulee hyvin oletettavasti kohdalle, sillä haastattelu on vapaamuotoinen ja 

haastateltava kertoo siinä laajasti omista kokemuksistaan, jolloin mielipiteet saattavat samassa 

vastauksessa kohdentua useampaan eri kysymykseen. Kaikilta haastateltavilta on kysytty samat 

kysymykset, jolloin käsittelyvaiheessa pyritään erityisesti nostamaan esille haastateltavien 

mielipiteiden huomattavia eroja tai vastaavasti asioita, joissa linja on hyvin yhtenäinen. 

Haastattelujen käsittelyn jälkeen toteutetaan yhteenveto, jossa korostetaan vahvimmin esille 

nousseita asioita ja tutkimuksen kannalta olennaisinta informaatiota.  

 

4.5 Urakartoitus 

 

Urakartoitus toteutetaan LinkedInin kautta, jossa Kaplaakin Alumneille suunnatusta ryhmästä 

käydään kaikki julkiset profiilit läpi. Urakartoituksen mallina on hyödynnetty Tampereen 

yliopiston vuonna 2020 toteuttamaa tutkimusta, jossa he kävivät LinkedInin kautta läpi 

kaikkien valmistuneiden tiedot (Kähkönen 2020). Tämän kautta he pystyivät selvittämään 

urakehityksen ja nykyiset tehtävät, joissa alumnit ovat. Tässä työssä vastaavaa mallia 

hyödynnetään, jotta peruskuva alumnien rooleista työelämässä saadaan tunnistettua. Tämän 

avulla pystytään myös tarkentamaan alumnitoiminnan suuntaviivoja vastaamaan alumnien 
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työnkuvia ja niiden kehitystä. Pääpainona toteutettavassa urakartoituksessa on alumnien 

nykyiset roolit, työhistoria ja yleisimmät tehtävät.  

 

Urakartoituksessa hyödynnetään kaikki ryhmän jäsenien profiilit, joista voidaan varmentaa 

valmistumisvuosi LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelmasta. Tätä hyödynnetään uran 

alkukohtana, jolloin ensimmäinen työssäolovuosi lasketaan olevan valmistumisvuosi. Tämän 

jälkeen henkilön profiilista on vuositasolla kirjattu jokainen rooli, jossa hän on ollut. Roolin 

vaihtuessa kesken vuoden, kirjataan vuoden loppuessa aktiivisena oleva. Jos profiilin 

työhistoriassa ilmenee jonkinlaisia aukkoja, jätetään nämä arvioinnin ulkopuolelle, mutta ei 

millään tavalla tilastoida. Analyysissä keskitytään vain henkilöiden työvuosien määrään.  

 

Roolit jaotellaan neljään eri kategoriaan, mitkä ovat harjoittelija, operatiivinen toiminta, 

keskijohto ja ylempi johto. Harjoittelijakategoriaan liittyy esimerkiksi trainee- ja graduate-

roolit. Operatiiviseen toimintaan lasketaan esimerkiksi insinööriroolit (esim. Project Engineer) 

sekä konsultti- ja asiantuntijatehtävät. Päätös on tehty perustuen saman nimityksen eriäviin 

työkuviin, jolloin rajanveto on tehtävä johonkin kohtaan. On tiedostettava, että osa konsultti- ja 

asiantuntijatehtävistä on selvästi johtoportaan tehtäviä, mutta tämän varmentaminen 

työmäärään suhteutettuna arvioitiin liian haastavaksi. Keskijohtoon kuuluvat johtotehtävät 

esimerkiksi Manager-nimikkeellä. Ylempään johtoon sisällytetään hallitus- ja johtoryhmäroolit 

sekä Director- ja Head-nimikkeet.  
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5 KYSELY ALUMNEILLE 

 

Alumneille lähetettävän kyselyn tavoitteena on kartoittaa alumnien nykytilannetta 

työrintamalla ja samalla selvittää heidän kokemuksiaan alumnitoiminnan nykytilasta. Kysely 

sisältää kysymyksiä valmiiksi asetetulla asteikolla, mutta myös avoimia sanan mahdollisuuksia, 

jotta kaikenlaiset ajatukset saadaan esille.  

 

5.1 Kyselyn rakenne ja rajaukset 

 

Tässä kappaleessa esitellään kysymykset ja perustelut niiden valinnalle. Kysely 

kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 3. Ensimmäisellä sivulla (kysymykset 1–5) kartoitetaan 

vastaajan perustietoja. Sukupuoli, ikä ja valmistumisvuosi (kysymykset 1–3) auttavat eri 

luokitteluryhmien luomista. Tähän olisi voitu valita muitakin keinoja luokitteluun, kuten 

asuinpaikka, mutta nämä nähtiin perustasoisina ja toisaalta hyvänä keinona luoda vaihtelua. 

Oletuksena on, että suurin osa alumniryhmistä asuu joko pääkaupunkiseudulla tai 

Lappeenrannassa, jolloin muut vaihtoehdot olisivat jääneet hyvin marginaalisiksi ja toivottua 

hajontaa ei olisi syntynyt.  

 

Valmistumisvuoden (kysymys 3) voidaan olettaa korreloivan vastaajan ikään, mutta tätä 

linjausta ei haluttu suoraan tehdä. Tavoitteena on myös eritellä eri tutkintoasteiden 

suorittaneiden kiinnostusta alumnitoiminaan ja yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi tässä pyritään 

kartoittamaan mahdollista eroa kandidaatti- ja maisterivaiheessa aloittaneiden välillä. LUT:n 

tuotantotalouden linjalta valmistuu vuosittain noin 60–70 tekniikan kandidaattia ja 170 

diplomi-insinööriä. Alumnien joukossa on siis yli puolet henkilöitä, joilla alempi 

korkeakoulututkinto on suoritettu jossain muussa oppilaitoksessa tai tutkintolinjassa. 

Yliopiston puolesta ollaankin halukkaita selvittämään, onko alumnitoiminnan osallistumisen 

kiinnostuksessa eroa kandidaatin tutkinnosta aloittaneisiin suhteessa vasta maisterivaiheeseen 

tulleisiin henkilöihin. 

 

Kysymykset 4–5 ja kartoittavat vastaajan aktiivisuutta opintojen aikana, jolla voidaan hakea 

yhteyttä opiskelija- ja alumnitoiminnan kiinnostuksesta. Opintojen aikaisen osallistumisen 

kartoittamiseen on tarjottu kolme vaihtoehtoa, sillä pelkästään ”kyllä” ja ”ei” on nähty liian 



 

 

   

 

37 

rajaavana, ja ei mahdollista opiskeluaikoina erityisen aktiivisten henkilöiden tunnistamista 

vastaajista. Kysymys 5 tulee käyttäjälle näkyviin vain, jos hän on ilmoittanut osallistuneensa 

opiskelijatoimintaan. Tällä kartoitetaan vastaajajoukossa olevia mahdollista kilta- ja/tai 

ylioppilaskunta-aktiiveja ja erotellaan heidät muusta vastaajajoukosta. Tämän avulla voidaan 

tunnistaa mahdollista yhteyttä luottamustehtävien vaikutuksesta kiinnostukseen 

alumnitoiminnasta.  

 

Toisella sivulla (kysymykset 6–16) selvitetään vastaajan suhdetta alumnitoimintaan ja 

kiinnostusta yliopiston kuulumisiin. Kysymys 6 kartoitta tietoisuutta alumnitoiminnasta 

valmistumisen kynnyksellä. Vastausvaihtoehtoja on annettu kolme, jotta myös hyvän ja 

olemattoman tiedon saannin väliin ei jää liian suurta tulkinnan aluetta. Jos vastaaja ilmoittaa 

saaneensa edes jonkinlaista tietoa, avautuu hänelle avoin kysymys saavutetun tiedon sisällöstä 

ja mahdollisista kehittämistarpeista. Jos vastaaja ilmoittaa, että hän ei ole saanut minkäänlaista 

tietoa, avautuu hänelle kysymys, jossa kartoitetaan, olisiko hän halunnut jonkinlaista tietoa. 

Tässä on sekä kieltävä että myöntävä vaihtoehto ja valinnan ollessa jälkimmäinen, avautuu 

pyyntö tarkentaa minkälaista tietoa vastaaja olisi kaivannut.  

 

Kysymys 10 kartoittaa vastaajan aiempaa taustaa alumnitoimintaan liittyen. Myöntävän 

vastauksen jälkeen alumnia pyydetään tarkentamaan tapahtumatyypit (kysymys 11), joihin hän 

on osallistunut. Vaihtoehdoissa on pyritty esittämään kaikki yleisimmät toiminnan muodot 

mahdollisimman laajasti, mutta mahdollisuus vaihtoehtojen ulkopuoliseen vastukseen on myös 

jätetty, jotta mitään ei jätetä vaihtoehtojen ulkopuolelle. Vastaajan valitessa kategoria muu, 

avautuu tekstilaatikko, johon hän voi tarkentaa vastaustaan. Tulevaisuuden kiinnostusta 

alumnitapahtumiin selvitetään kysymyksessä 12, jossa vastaaja voi valita onko hän 

kiinnostunut osallistumaan tapahtumiin tulevaisuudessa. ”Kyllä”- ja ”ei” -vastauksen lisäksi 

vaihtoehtona on en osaa sanoa, jotta kannaltaan epävarmat henkilöt voidaan poimia joukosta. 

Vastauksen ollessa myönteinen, avautuu kysymys 13, jossa tiedustellaan tapahtumia, joihin 

kiinnostus kohdistuu. Vaihtoehdot ovat samat kuin kohdassa 11, ja myös avoimelle vastaukselle 

on tässä jätetty mahdollisuus.  

 

Vastaajien kiinnostuksesta ja toiveista tuotantotalouden koulutusohjelman tilanteesta kertovaa 

uutiskirjettä kohtaan kartoitetaan kysymyksissä 14–16. Ensimmäinen näistä (kysymys 14) 
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pyytää kertomaan, onko tämmöistä kirjettä kohtaan kiinnostusta ylipäänsä. Vastausvaihtoehdot 

ovat kyllä, ei ja en osaa sanoa. Vastauksen ollessa kyllä, avautuu kysymys 15, jossa pyydetään 

ilmoittamaan toivottu lähetystahti. Vaihtoehdoista kolme on valmiiksi annettu ja viimeiseen 

avoimeen kohtaan on mahdollista ilmoitta jokin muu kuin annettu aikaväli. Vastaajan ollessa 

kiinnostunut uutiskirjettä kohtaan, kartoitetaan vielä sisältötoiveita (kysymys 16), jolloin 

avoimeen tekstikenttään voi vapaasti kertoa sisältötoiveista uutiskirjeeseen liittyen.  

 

Kyselyn sivulla 3 (kysymykset 17-22) alumnitoiminnan vaikutuksia yliopistojen ja 

valmistuneiden näkökulmasta. Ensin pyydetään esittämään näkemys yhteistyön tärkeydestä 

(kysymys 17). Tässä asteikkona on 1-5, ja tämän lisäksi tarjottu vaihtoehto 0, jolloin vastaajalla 

ei ole minkäänlaista mielipidettä asiaan. Asteikon alaraja 1 osoittaa, että yhteistyö ei ole yhtään 

tärkeää ja yläraja 5 taas sen olevan erittäin tärkeää. Kysymyksen 18 avoin tekstilaatikko antaa 

vastaajalle mahdollisuuden kertoa oma mielipiteensä onnistuneen yhteistyön luomista 

hyödyistä. Alumnitoiminnan eri osa-alueiden tärkeyttä analysoidaan kysymyksessä 19. Näiden 

avulla pyritään selvittämään alumnien mielipidettä eri yhteistyömuotojen ja toimintatapojen 

tärkeydestä. Asteikon (1-5) ääripisteet ovat vaihtoehdot ”ei lainkaan tärkeää” (1) ja ”erittäin 

tärkeää” (5).  

 

Kysymys 20 kartoittaa näkemyksiä parhaimmista informaation välityskanavista. Sosiaalisen 

median kanavien lisäksi vaihtoehtoina ovat yliopiston verkkosivut, uutiskirjeet ja sähköposti. 

Hyödyllisyyttä arvioidaan asteikolla 1–5, jossa alimman numeron voi antaa täysin 

hyödyttömälle kanavalle ja korkeimman todella hyödylliselle vaihtoehdolle. Mahdollisia muita 

tiedotusmahdollisuuksia kartoitetaan kysymyksessä 21, jossa vastaajalla on mahdollisuus 

kirjoittaa avointa tekstiä ja ehdottaa toivomiaan kanavia. Kysymyksessä 22 esitetään neljä 

alumnitoiminaan liittyvää väitettä, joista vastaaja esittää mielipiteensä asteikolla 1–5. 

Väitteiden pohjana on mahdolliset hyödyt, joita alumnitoiminta voi antaa yksilölle. Asteikon 

alaraja kertoo väitteen kuvaavan mielipidettä erittäin huonosti ja ylärajan vastaavan näkemystä 

erittäin hyvin. 

 

Kyselyn viimeisellä sivulla (kysymykset 23–27) kartoitetaan alumnien työtilannetta ja heidän 

näkemyksiään yliopiston vaikutuksista työelämän kehittämiseen. Ensimmäisenä (kysymys 23) 

pyydetään ilmoittamaan nykyisen työpaikan toimintasektori, jossa vaihtoehtoina on yleisimmin 
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tunnistetut toiminta-alueet. Avoimen vastauksen lisäksi on annettu mahdollisuus myös 

ilmoittaa olevansa tällä hetkellä pois työelämästä. Seuraavaksi tiedustellaan kestoa (kysymys 

24), jonka vastaaja on viettänyt viimeisessä työpaikassa, jonka pohjalta voidaan arvioida 

vastaajien sitoutuneisuutta samaan työnantajaan. Myös tässä kysymyksessä annetaan 

mahdollisuus vastata, että tällä hetkellä ei ole aktiivinen työelämässä. Kysymyksessä 25 

pyydetään tarkentamaan nykyistä asemaa työpaikassa, jonka kautta voidaan arvioida 

vastaajajoukon työtehtävien yleiskuvaa.  

 

Kysymykset 26 ja 27 kartoittavat matriisien avulla vastaajien kokemuksia työelämän 

suhtautumisesta suoritettuun tutkintoon (kysymys 26) ja toiveista yliopiston kanssa 

toteutettavaan yhteistyöhön (kysymys 27). Näissä esitettyjä väitteitä pyydetään arvioimaan 

asteikolla 1–5, jossa alin arvo kuvaa väitteen olevan todella väärässä ja ylin arvo taas kuvaa 

erinomaisesti vastaajan kokemuksia. Väitteiden perusteella pyritään kartoittamaan vastaajien 

näkemyksiä yliopiston ja alumnien välisestä yhteistyöstä työuran kehittymisen näkökulmasta 

sekä koulutuksen arvostuksesta työelämässä. Lisäksi selvitetään alumnien kiinnostusta 

jatkokouluttautumiseen ja muuhun yhteistyöhön.  

 

5.2 Kyselyn käytännöntoteutus  

 

Kyselyn toivotun vastaajamäärän arviointi on alusta asti nähty haastavana, sillä alumnien 

kiinnostusta toiminnan kehittämiseen on vaikea arvioida ja siten vastausmäärä voi jäädä varsin 

alhaiseksi. On myöskin vaikea arvioida, kuinka iso joukon kysely todellisuudessa tavoittaa. 

Vastausajaksi määräytyi lopulta noin kaksi viikkoa ja vastaukset pyydettiin toimittamaan 28. 

helmikuuta mennessä. Vastausajan pituuden ei uskota huomattavasti vaikuttavan 

vastaajamäärään, sillä kyselyn vastausaika ei ole kovin pitkä ja siten sen tekemiseen uskotaan 

löytyvän aika, jos halukkuutta vastaamiseen on. Toisaalta pyrittiin panostamaan saatekirjeeseen 

niin, että henkilöt kiinnostuisivat avaamaan kyselyn ja siten myös vastaamaan siihen.  

 

Toivotuksi vastausmääräksi asetettiin heti tutkimusprojektin alkuvaiheessa 100 henkilöä. Tämä 

tavoite nähtiin varsin kunnianhimoisena, mutta myös mahdollisena saavuttaa. Tässä vaiheessa 

suunnitelmaan kuului vielä sähköpostin lähettäminen suoraan alumneille, mutta GDPR-

säännöksen luomat haasteet eivät mahdollistaneet tätä. Tutkimusaineiston luotettavuuden 
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kannalta 50 vastausta nähdään riittävänä määränä luomaan hajontaa ja saamaan erilaisia 

näkemyksiä esille. Tätä pienempi vastausmäärä on valitettavan alhainen, mutta varmasti 

analysointi siitäkin onnistuu. Jos vastausmäärä jää kovin alhaiseksi, on tämä otettava tulosten 

analysoinnissa huomioon, mutta silti uskottava, että saavutetulla otoksella kyetään luomaan 

hyvä yleiskuva toiminnan nykytasosta ja kehitystoiveista.  

 

5.3 Hypoteesit  

 

Hypoteesien määrittelyn pohjana on hyödynnetty LUT:n alumnitoimintaa koskevissa 

haastatteluissa saavutettu tieto. Lähtökohtaisesti hypoteesit on rakennettu niin, että 

alumnitoiminnan peruslähtökohtiin pyritään löytämään vastauksia. Yhteistyön tiivistyessä ja 

kehittyessä voidaan syventyä toimintaan laajemmin, mutta alkuvaiheessa kyse on perusasioista. 

Alla oleviin viiteen hypoteesiin pyritään löytämään vastaukset alumnien antamia tietoja 

tulkittaessa.  

 

H1 Alumnit ovat kiinnostuneita yhteistyötä yliopiston kanssa. 

H2 Alumnien kiinnostus useammasta toiminnan toteutusmuodoista, ja he ovat valmiita 

osallistumaan useampaan erilaiseen tapahtumamuotoon. 

H3 Sukupuolten välillä ei ole eroa liittyen kiinnostuksen kohteisiin ja aktiivisuuteen. 

H4 Alumnien nykyiset työnkuvat vastaavat opintoja ja saavat arvostusta työelämässä. 

H5 Alumnit kaipaavat yliopistolta aktiivista yhteydenpitoa ja uskovat tämän vaikuttavan 

positiivisesti heidän ammatilliseen kehittymiseensä. 

 

Hypoteesien 1–3 lähtökohtana on selvittää alumnien kiinnostus toteutettavan yhteistyön 

muotoja kohtaan. Näiden avulla pyritään analysoimaan eri ihmisryhmien mielipiteiden eroja ja 

yhtäläisyyksiä, ja toisaalta osa-alueita, joiden saralla kiinnostusta ei suuremmin ilmene. Lisäksi 

arvioidaan sukupuolten kiinnostuksen kohteiden väliin syntyviä eroja, joissa ei lähtökohtaisesti 

oleteta olevan huomattavia eroja. Hypoteesit 5 ja 6 etsivät vastauksia vastaajien ammatilliseen 

kehittymiseen ja yliopiston kanssa toteutettavan yhteistyön vaikutuksiin siinä. Toiminnassa on 

pyritty jo useamman vuoden ajan tukemaan valmistuneiden ammatillista kehittymistä kohti 

laaja-alaista asiantuntijuutta, mutta tämän toteutumisesta ei ole oltu varmoja. Lisäksi yliopiston 
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puolesta ollaan motivoituneita varmistamaan tutkinnon arvostuksen määrä työelämässä ja sen 

vaikutus uran kehittymiseen.  

   

5.4 Kyselyn vastausten käsittely 

 

Tässä kappaleessa esitellään kyselyyn saadut vastaukset sekä arvioidaan vastauksissa 

esiintyvää katoa sekä puuttuvia havaintoja.  

 

5.4.1 Vastaukset 

 

Kysely välitettiin sosiaalisen median kanavissa ja yliopiston uutiskirjeessä, ja otosjoukoksi, eli 

saavutetuiksi henkilöiksi, on arvoitu 500 henkilöä. Kyselylomake avattiin 213 kertaa, 

vastaamisen aloitti 75 henkilöä ja lopulta loppuun asti kyselyn täytti 59 henkilöä. Lomakkeen 

katselukerrat eivät kaikki ole potentiaalisia vastaajia, sillä saman ihmisen avatessa lomakkeen 

useamman kerran, kirjautuu tämä myös raportointiin moninkertaisesti. Voidaan kuitenkin 

arvioida, että noin kolmasosa lomakkeen avanneista henkilöistä suoritti kyselyn loppuun ja vain 

11,5 prosenttia aloittaneista jätti vastaamisen kesken. Toisaalta tähän joukkoon voi kuulua 

myös henkilöitä, jotka myöhempänä ajankohtana suorittivat kyselyn loppuun. Vastaajia 

analysoidaan kolmen eri pääjoukon näkökulmasta, mitkä ovat sukupuoli, ikä ja aktiivisuus 

opiskeluaikana. Näiden ryhmien toiveista ja ajatuksista pyritään löytämään eroavaisuuksia, 

joiden kautta toimintaa pystytään jatkossa. 

 

Kun toteutettuun kyselyyn vastasi lopulta yhteensä 59 henkilöä, eli vastausprosentti oli 11,92. 

Vastanneista 36 oli miehiä ja 22 naisia. Vastaajista viisi oli alle 25-vuotiaita, 32 henkilöä 26–

35-vuotiaita, 13 henkilöä 36–45-vuotiaita ja yhdeksän heistä oli 46–55 vuosiaita. Kukaan 

kyselyyn vastanneista ei kuulunut vanhimpaan ikäkategoriaan eli yli 56-vuotiaisiin. Vastaajista 

94,9 prosenttia ilmoitti suorittaneensa diplomi-insinöörin tutkinnon, mutta yhtään tekniikan 

lisensiaattia tai tohtoria ei kyselyyn vastannut. Kandidaatin tutkinnon vastaajista oli suorittanut 

52,5 prosenttia. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneista vastaajista 1990-luvulla oli 

valmistunut kuusi, 2000-luvulla kuusi ja 2010-luvulla 44. Jo kyselyä laatiessa arvioitiin 

vanhempien ikäluokkien saavuttamisen olevan varsin haasteellista ja tämä nähdään myös 

tuloksista. Valmistumisvuosien jakauma on esitetty taulukossa 1. Kuten taulukosta voidaan 
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huomata, suurin joukko vastaajista oli valmistunut 2010-luvun aikana, yhteensä yli 73 

prosenttia.  

 

 

Taulukko 1. Alumnikyselyn vastaajien valmistumisvuodet 

 

Valmistuminen f % ✷=2 

–1995 2 3,6 % ✷ 

1995–1999 4 7,1 % ✷✷ 

2000–2004 3 5,4 % ✷ 

2005–2009 3 5,4 % ✷ 

2010–2014 19 34,0 % ✷✷✷✷✷✷✷✷✷ 

2015–2019 22 39,3 % ✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷ 

2020– 3 5,4 % ✷ 

 

 

Noin 51 prosenttia vastaajista ilmoitti osallistuneensa aktiivisesti opiskelijatoimintaan 

opintojen aikana. 27 prosenttia osallistui, mutta ei kovin aktiivisesti ja 22 prosenttia ei 

osallistunut lainkaan. Kaikki toimintaan osallistuneet ilmoittivat käyneensä 

opiskelijatapahtumissa kuten vuosijuhlilla, sitseillä, bileissä, hyvinvointitapahtumissa tai 

muissa vastaavissa. 60 prosenttia vastaajista oli osallistunut tutorointiin, 56 prosenttia kerhojen 

toimintaan, 49 prosenttia kilta-aktiivin tehtäviin, 38 prosenttia ylioppilaskunnan tehtäviin ja 22 

prosenttia ylioppilaskunnan toimintaan. Tämän lisäksi 22 prosenttia ilmoitti olleensa 

opiskelijaedustajana eri neuvostoissa. Muita tapahtumia listasi yhdeksän prosenttia vastaajista, 

mutta täällä ei pinnalle noussut yhtään samaa tapahtumatyyppiä. 

 

Alumnitoiminnasta informaatiota jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen oli saanut 

76 prosenttia vastaajista, joista noin kaksi kolmannesta ilmoitti tiedon olleen riittävää ja yksi 

kolmannes olisi kaivannut vielä lisätietoja. 24 prosenttia vastaajista ei ollut saanut 

minkäänlaista tietoa alumnitoiminnasta. 64 prosenttia vastaajista olisi kaivannut enemmän 

tietoa alumnitoiminnasta. Avoimessa vastauksessa nostettiin esille informaation 

järjestelmällisyyden puutetta, eli vaikka tietoa saatiin, ei se ollut riittävän konkreettista ja 

antanut esimerkiksi riittävän kattavia ohjeita alumnitoimintaan osallistumisesta. Myös 

epätietoisuutta toiminnan todellisesta mallista ja toteutuksesta nousee esille, jolloin tämän 

tarkentaminen olisi tarpeen. Alle 35-vuotiaista vastaajista vain noin kymmenen prosenttia ei 
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ollut saanut lainkaan tietoa alumnitoiminnasta, kun taas yli 35-vuotiaissa näiden osuus oli 47 

prosenttia.  

 

Toteutettuun alumnitoimintaan on osallistunut 27 henkilöä eli 46 prosenttia vastaajista, ja nämä 

jakautuvat vapaa-ajan tapahtumiin (76 prosenttia), ekskursioihin (15 prosenttia), seminaareihin 

(15 prosenttia), diplomi- ja harjoitustöiden ohjaamiseen (7 prosenttia) ja luentovierailuihin (7 

prosenttia). Tämän lisäksi avoimessa kentässä kaksi henkilöä mainitsi Kaplaakin alumneille 

vuosittain järjestettävät täyskymppijuhlat. Huomioitavaa, että kyselyyn vastanneista miehistä 

alumnitoimintaan oli osallistunut 55 prosenttia, kun taas naisista sama määrä oli vain 30 

prosenttia. Alle 35-vuotiaista toimintaan oli osallistunut noin puolet ja tätä vanhemmista vain 

32 prosenttia. 

 

Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia on varmasti kiinnostunut osallistumaan alumnitoimintaan 

tulevaisuudessa ja 29 prosenttia ei osaa sanoa omaa kantaansa. Neljä vastaajaa, eli seitsemän 

prosenttia, ilmoittaa, että alumnitoimintaan osallistuminen ei kiinnosta tulevaisuudessa. 

Alumnitoiminnasta kiinnostuneiden innokkuus kohdistuu vapaa-ajan tapahtumiin (92 

prosenttia), seminaareihin (84 prosenttia), luentovierailuihin (62 prosenttia), ekskursioihin (51 

prosenttia) sekä diplomi- ja harjoitustöiden ohjaamiseen (43 prosenttia). Lisäksi avoimissa 

vastauksissa nousee esille erityisesti toive verkoston laajentamisesta ja urakehityksen 

tukemisesta. Naisista 50 prosenttia ilmoittaa olevansa kiinnostunut toiminnasta 

tulevaisuudessa, kun taas miehistä 72 prosenttia ilmoittaa olevansa kiinnostunut. Sekä naisilla 

että miehillä kiinnostus kohdistuu erityisesti vapaa-ajan tapahtumiin ja seminaareihin. Yli 35-

vuotiailla vastaajilla kiinnostus kohdistuu näiden lisäksi myös luentovierailujen toteuttamiseen.  

 

Vastaajista 61 prosenttia olisi kiinnostunut tuotantotalouden koulutusohjelman kuulumisten 

päivittämisestä sähköisen uutiskirjeen muodossa, 24 prosenttia ei ollut varma mielipiteestään 

ja 15 prosenttia vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut uutiskirjeestä. Huomattavasti vähiten 

kiinnostuneita tästä olivat yli 35-vuotiaat vastaajat, joista 41 prosenttia ilmoitti, että ei ole 

lainkaan kiinnostunut uutiskirjeestä. Yli puolet kiinnostuneista (56 prosenttia) haluaisi saada 

uutiskirjeen kerran kolmessa kuukaudessa, 36 prosenttia kaksi kertaa vuodessa ja 8 prosenttia 

kerran vuodessa. Sisältötoiveista nousi 19 avoimessa vastauksessa vahvimmin esille 

tutkimusaiheet (10 mainintaa), koulutusohjelman kuulumiset (9 mainintaa), yritysyhteistyön 
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mahdollisuudet (4 mainintaa), henkilö- ja uratarinat (3 mainintaa) sekä 

täydennyskoulutusmahdollisuudet (3 mainintaa). Yleisesti vastauksista ilmeni, että alumnit 

ovat hyvin kiinnostuneita kuulemaan yliopiston toiminnasta laaja-alaisesti.  

 

Alumnien ja yliopiston välisen yhteistyön tärkeyttä arvioitaessa vastausten keskiarvo oli 3,79 

ja yleisin vastaus oli arvosana 4 (melko tärkeää), joka sai kaikista vastuksista yhteensä 44 

prosenttia. Neljä prosenttia vastaajista ei ilmaissut mielipidettään. Erityisesti miehet näkivät 

yhteistyön tärkeänä, sillä vastaajista vain viidesosa antoi arvosanaksi alle neljä. Onnistuneesta 

yhteistyöstä saavutettaviksi hyödyiksi mainittiin 35 avoimessa vastauksessa huomattavasti 

useimmin yliopistolle ja alumneille syntyvät monipuoliset hyödyt kuten tiedon jakaminen sekä 

toiminnan kehittäminen (18 mainintaa), työpaikat opiskelijoille tai vastavalmistuneille (13 

mainintaa) sekä verkostoitumismahdollisuudet (12 mainintaa). Lisäksi useamman maininnan 

sai tutkimusyhteistyö, työelämätarinoiden ja esimerkkien tuominen opiskelijoiden tietoon, 

jatkokouluttautumismahdollisuudet sekä mentorointi.  

 

Alumnitoiminnan eri osa-alueiden tärkeyttä arvioivan kyselyn koontivastaukset on esitetty 

taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Alumnitoiminnan osa-alueet 

 

Kaikkien listattujen osa-alueiden mediaani vastaus oli 4 eli nämä nähtiin tasaisesti hyvin 

tärkeinä. Tämän lisäksi myös vastausten keskiarvot ovat niin lähellä toisiaan, että huomattavaa 

eroa ei voida millään niillä saavuttaa.  

 

Vastaajien arviot erilaisten yhteydenpitokanavien hyödyntämisestä yliopiston 

alumniviestinnässä on esitetty taulukossa 3. 

 1 2 3 4 5 KA σ Mediaani 

Yliopiston ja alumnien 

välinen yhteistyö 
0 % 3 % 21 % 52 % 24 % 3,93 0,63 4 

Alumnien keskinäinen 

yhteistyö 
0 % 5 % 22 % 45 % 28 % 3,91 0,93 4 

Valmistuvien aktiivinen 

rekrytointi osaksi toimintaa 
0 % 3 % 21 % 47 % 29 % 4,01 0,78 4 

Viestintä 0 % 1 % 24 % 43 % 31 % 4,03 0,55 4 

Yliopiston aktiivisuus 

alumnien suuntaan 
0 % 3 % 21 % 48 % 28 % 4,00 0,88 4 
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Taulukko 3. Yhteydenpitokanavien vertailu 

 

Arviointi on toteutettu asteikolla 1-5, jossa ylin arvosana osoittaa kanavan olevan vastaajan 

mielestä erittäin hyvä. Arvioiden perusteella yliopiston verkkosivut ja Instagram saavat selvästi 

alhaisimmat pisteet keskiarvon jäädessä alle kolmeen. Näiden lisäksi selvästi pienemmän 

arvostuksen saa Facebook, jonka keskiarvo on hieman yli kolme, mutta mediaanivastaus 

kahden edellisen tapaan 3. LinkedIn, uutiskirjeet ja sähköposti ovat kolme suosituinta kanavaa 

lueteltuna vastausten määrittämässä paremmuusjärjestyksessä. Näiden kaikkien 

mediaanivastaus on neljä. Alumnien keskuudessa hyödyllisimpänä kanavana nähty LinkedIn 

nousee tässä tapauksessa kuitenkin omaan luokkaansa, sillä vastausten keskiarvo on reilusti yli 

neljän (4,21), kun kaikkien muiden kategorioiden keskiarvot jäävät alle neljän. Alumnien 

tarjoamissa avoimissa vastauksissa ei nouse esille yhtään kanavaa, joka olisi useamman 

henkilön mielestä hyödyllinen.  

 

Alumnitoiminnan hyödyistä vastaajilta kysyttiin erilaisista näkökulmista, jotka olivat 

toiminnan jatkuvuus opintojen loputtua, tulevaisuuden panostuksen tarve, alumnitoiminnan 

tarjonnan kattavuus sekä alumnitoiminnan mielenkiintoisuus. Arviot eri osa-alueisiin on 

esitetty taulukossa 4. 

  

  

 1 2 3 4 5 KA σ Mediaani 

Facebook 10 % 15 % 29 % 41 % 5 % 3,14 0,95 3 

LinkedIn 1 % 2 % 7 % 56 % 34 % 4,21 0,70 4 

Instagram 19 % 24 % 37 % 17 % 3 % 2,50 0,85 3 

Yliopiston 

verkkosivut 
7 % 34 % 33 % 22 % 3 % 2,92 1,12 3 

Uutiskirjeet 0 % 8 % 15 % 47 % 29 % 3,86 0,95 4 

Sähköposti 0 % 12 % 19 % 42 % 27 % 3,64 1,01 4 
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Taulukko 4. Alumnitoiminnan hyödyt 

  
1 2 3 4 5 KA σ Mediaani 

Näen alumnitoiminnan 

tärkeänä jatkumona opintojen 

jälkeen 

5 % 14 % 31 % 37 % 14 % 3,07 1,14 4 

Alumnitoimintaan pitäisi 

panostaa enemmän 

tulevaisuudessa 

3 % 7 % 32 % 34 % 24 % 3,50 0,94 4 

Alumnitoiminta palvelee vain 

pientä joukkoa valmistuneista 
2 % 12 % 27 % 47 % 12 % 3,64 1,01 4 

Alumnitoiminta vastaa 

kiinnostuksenkohteitani 
7 % 19 % 39 % 29 % 7 % 2,79 0,97 3 

 

Vastauksista voidaan huomioida, että vastaajat näkevät alumnitoiminnan tärkeänä jatkumona 

opintojen jälkeen ja toivovat siihen panostamista. Näissä vastauksien keskiarvot olivat yli 

kolmen ja mediaanivastaus oli neljä. Lisäksi isoin joukko vastaajista arvioi, että alumnitoiminta 

vastaa melko paljon vain pienen joukon tarpeisiin. Tässä keskiarvovastaus oli 3,56. 

Alumnitoiminnan kiinnostavuuden keskiarvo oli 2,79 eli toiminta nähtiin neutraalia 

heikompana. Mediaanivastaus tässä tapauksessa oli kolme.  

 

Työelämässä alumnien työpaikat ovat keskittyneet hyvin vahvasti yksityiselle sektorille (88 

prosenttia), minkä lisäksi muutamia oli töissä valtiolle, järjestöissä tai säätiöissä sekä yrittäjänä. 

Kukaan kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut olevansa tällä hetkellä poissa työelämästä. 

Yksikään nainen ei ilmoittanut olevansa yrittäjä, kun taas miehissä heitä oli 11 prosenttia. 

Nykyisessä työpaikassaan alumneista 59 prosenttia oli ollut maksimissaan kolme vuotta, jopa 

29 prosenttia alle vuoden.  3–5 vuotta nykyisessä työpaikassaan oli viettänyt 19 prosenttia, 5-

10 vuotta 13 prosenttia ja yli 10 vuotta kahdeksan prosenttia. Naisista 78 prosenttia oli 

työskennellyt nykyisessä roolissaan alle kolme vuotta, kun taas miehissä sama joukko oli 47 

prosenttia. Alle 35-vuotiaista vain 24 prosenttia oli työskennellyt nykyisessä roolissaan yli viisi 

vuotta, kun yli 35-vuotiaissa tämän joukon osuus oli 50 prosenttia. Noin puolet vastaajista (54 

prosenttia) oli rooliltaan asiantuntijoita, minkä lisäksi joukossa oli isompi määrä keskijohtoa 

(19 prosenttia) ja ylempää johtoa (18 prosenttia).  

 

Koulutuksen suhdetta työelämään arvioitiin neljän eri väittämän kautta, mitkä käsittelivät 

vastaavuutta nykyiseen työtehtävään, arvostusta työelämässä, vaikutusta urakehitykseen ja 

kollegojen arvostusta. Vastauksen jakautuminen on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Koulutuksen suhde työelämään 

 

 1 2 3 4 5 KA σ Mediaani 

Koulutukseni vastaa nykyistä 

työtehtävääni 
0 % 7 % 20 % 41 % 32 % 4,14 0,95 4 

Koulutustani arvostetaan 

työelämässä 
0 % 0 % 12 % 36 % 53 % 4,36 0,74 5 

Koen opintojeni edistäneen 

urakehitystäni 
0 % 0 % 12 % 41 % 47 % 4,21 0,80 4 

Kollegojeni mielestä 

suorittamani tutkinto on 

arvostettu 

0 % 0 % 15 % 42 % 42 % 4,14 0,77 4 

 

Opintojen vaikutusta urakehitykseen, vastaavuutta nykyiseen työtehtävään ja sen arvostusta 

kollegoiden osalta nähtiin suurimman joukon osalta olevan melko hyvää. Keskiarvoltaan näistä 

kolmesta saman arvion sai vastaavuus nykyiseen työtehtävään (4,14) sekä kollegoiden arvostus 

(4,14) ja korkeimmin arvioitiin opintojen positiivinen vaikutus urakehitykseen (4,21). 

Mediaanilla mitattuna korkeimman arvosanan sai koulutuksen arvostus työelämässä, jossa 

suurin osa vastaajista arvioi tämän väittämän pitävän erittäin hyvin paikkaansa. Tämä oli myös 

vastauksissa keskiarvoltaan suurin (keskiarvo 4,36), vaikkakaan ei suurella marginaalilla.  

 

Lomakkeen viimeisessä kysymyksessä kartoitettiin alumnin suhdetta yliopistoon 

jatkokouluttautumisen, ammatillisen kehittymisen ja tutkimushankkeiden osalta. Vastausten 

tarjoamat tiedot on esitetty taulukossa 6.  

  



 

 

   

 

48 

Taulukko 6. Yhteistyö koulutuksessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä 

 
1 2 3 4 5 KA σ Mediaani 

Olen suunnitellut 

jatkokouluttautumista 

vahvistaakseni 

ammatillista 

osaamistani 

10 % 17 % 20 % 31 % 22 % 3,50 
 

0,94 4 

Yliopisto tarjoaa 

minulle mahdollisuuksia 

kehittyä ammatillisesti 

3 % 19 % 44 % 22 % 12 % 2,86 1,03 3 

Toivoisin yliopistolta 

enemmän tukea 

ammatilliseen 

kehittymiseeni 

7 % 19 % 42 % 19 % 14 % 3,57 1,09 3 

Haluaisin 

tulevaisuudessa 

osallistua yliopiston 

kanssa yhteistyössä 

toteutettavaan 

tutkimushankkeeseen 

3 % 17 % 31 % 32 % 17 % 3,71 1,07 3 

Koen ammatillisen 

kehittymiseni olevan 

omissa käsissäni, enkä 

näe yliopistolla olevan 

siihen minkäänlaista 

vaikutusmahdollisuutta 

3 % 29 % 29 % 33 % 5 % 3,21 0,97 3 

 

Jatkokouluttautumiseen suurin yksittäinen joukko alumneja suhtautuu melko hyvin, jolloin 

vastuksen keskiarvo on 3,50 ja mediaani 4. Yliopiston tarjoama tuen tarve ammatillisessa 

kehittymisessä nähdään hyvin neutraalina samoin kuin toive sen lisääntymisestä. Molemmissa 

näissä mediaanivastaus on 3. Yliopiston tarjoamalle tuelle vastaajien keskiarvo on 2,86 ja 

tulevaisuuden lisääntyvälle tuelle 3,57. Samaan luokkaan arvioidaan myös kokemus 

ammatillisen kehittymisen näkökulma, jossa yksilö on tästä vastuussa eikä yliopistolla olisi 

lainkaan vaikutusta. Kiinnostus tutkimusprojekteja kohtaan on myös melko neutraalia 

vastausten jakautuessa melko tasaisesti. Keskiarvo tutkimushankkeisiin liittyen on 3,71 eli 

jonkin verran kiinnostusta osoittava. 40 prosenttia miehistä näki, että ammatillinen kehitys on 

melko vähän pelkästään yksilön omissa käsissä ja uskoo yliopistolla olevan vaikutusta tähän. 

Naisista näin koki vain 13 prosenttia.  
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5.4.2 Kyselyn vastausten arviointi 

 

Kyselyyn vastanneista huomattavasti suurin osa on valmistunut 2010-luvun aikana ja 

vanhempien vuosikurssien edustajia vastaajissa on vain yksittäisiä. Tämän johdosta voidaan 

olettaa, että kyselyn jakelulla ei ole saavutettu vanhempien ikäluokkien edustajia ja on tärkeää 

huomioida, että vastaukset ovat keskimäärin nuoremman alumnijoukon tarjoamia. Täten 

voidaan myös tehdä oletus, että toivotut toimenpiteet eivät välttämättä ole täysin yhteydessä 

koko alumnijoukon toiveisiin. Toisaalta voidaan arvioida, että nuorempien ikäluokkien 

edustajien vastausprosentti on melko hyvällä tasolla, jolloin heidän tarjoamistaan mielipiteistä 

voidaan luoda jonkinlaista yleiskuvaa.  

 

Olisi kuitenkin tutkimuksen luotettavuuden kannalta ollut hyvä, jos vastaajien 

valmistumisvuodet olisivat jakautuneet tasaisemmin, jolloin arvioita eri ikäryhmien 

muuttuvista mielenkiinnonkohteista tai vähemmästä kiinnostuksesta ei olisi tarvinnut tehdä. Jos 

vanhempia alumneja olisi saatu osallistumaan, olisi vastausten määrä pystytty kasvattamaan 

suuremmaksi ja siten tutkimustulos luotettavammaksi. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, mikä 

tietenkin vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. 

 

Tulosten virhemarginaali nousee varsin suureksi otoksen jäädessä perusjoukkoon verrattuna 

varsin vähäiseksi. Tämän johdosta saatuja tuloksia ei voida tulkita absoluuttisina faktoina, 

mutta näiden pohjalta voidaan tehdä olettamia ja linjavetoja tulevaisuutta suunnitellessa. 

Kyselyn avanneiden määrä suhteessa vastanneisiin on harmillisen suuri, ja tässä voidaan todeta, 

että jollain tavalla kyselyn suunnittelussa on epäonnistuttu. Kyselyn lähettämisen jälkeen 

minkäänlaista palautetta tutkimusjoukkoon kuuluvilta henkilöiltä ei saatu, vaikka yhteystiedot 

tähän oli tarjottu. Suuremmilta ongelmilta siis vältyttiin. Annetuista vastuksista kaikki olivat 

kuitenkin hyvin täytettyjä eikä yhdenkään henkilön vastauksissa tunnistettu halua väärentää 

tuloksia tai muuta vastaavaa. Tämä voidaan nähdä positiivisena asiana.  

 

5.5 Hypoteesien vahvistaminen tai kumoaminen 

 

Hypoteesinen todistuksen pohjana on vaadittu, että tulosten keskiarvo puoltaa hypoteesia eli on 

yli kolme. Lisäksi vastausten mediaanin on puollettava hypoteesia, jolloin keskiarvollisesti 
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suurin joukko vahvistaa vastauksellaan hypoteesin. Jos tämä vaatimus ei toteudu, hylätään 

hypoteesi aineiston perusteella. Hypoteesin sisältäessä useampaan kysymykseen liittyviä 

vastauksia, on jokaisen kysymyksen täytettävä hypoteesin hyväksynnän perusteet.  

 

Ensimmäinen hypoteesi perustuu kysymyksiin 19 ja 22, joissa perehdytään alumnitoiminnan 

eri osa-alueiden tärkeyteen ja vastaajien mielipiteisiin alumnitoiminnasta. Yliopiston ja 

alumnien yhteistyö on vastaajien mielestä melko tärkeää, sillä kysymyksen vastausten 

keskiarvo on 3,64. Hypoteesin vahvistusta puoltaa myös vastusten mediaani, joka on 4. Tämä 

viittaa sitä, että yhteistyö yliopiston kanssa nähdään melko tärkeänä. Kysymyksessä 22 

vastaajat arvioivat alumnitoiminnan tärkeäksi jatkumoksi opiskeluajan jälkeen keskiarvolla 

3,04, mikä juuri ja juuri puoltaa hypoteesia. Kysymyksen mediaani on 4, jolloin suurin osa on 

esitetyn väitteen kanssa samaa mieltä. Lisäksi vastaajat ovat arvioineet, että alumnitoimintaan 

tulisi panostaa tulevaisuudessa (keskiarvo 3,50 ja mediaani 4), joten toiminnan kehittyessä 

myös kiinnostusta varmasti löytyy enemmän. Näiden perustelujen pohjalta hypoteesi 

vahvistetaan.   

  

Kysymyksessä 12 kartoitettiin alumnien kiinnostusta tulevaisuudessa toteutettavaan 

alumnitoimintaan ja 64 prosenttia vastaajista on varmasti kiinnostuneita alumnitoiminnan eri 

toteutusmuodoista. Kysymyksessä 13 esitetyistä toteutusvaihtoehdoista vähintään puolet 

vastaajista olivat kiinnostuneita vapaa-ajan tapahtumista, seminaareista, luentovierailuista ja 

ekskursioista. Diplomi- ja harjoitustöiden ohjaamisesta oli kiinnostunut vain 43 prosenttia. 

Lisäksi mielenkiintoa herättää erilaiset verkostoitumistapahtumat monipuolisilla 

toteutusmuodoilla. Tämän pohjalta todetaan, että mielenkiinto jakautuu laajasti ja toinen 

hypoteesi voidaan vahvistaa.   

  

Kolmas hypoteesi pureutui sukupuolien kiinnostuksenkohteiden mahdollisiin eroavaisuuksiin. 

Kyselyyn vastanneista miehistä alumnitoimintaan oli jo tähän mennessä osallistunut 55 

prosenttia ja naisista 30 prosenttia, mitä kysyttiin kysymyksessä 10. On siis huomionarvoista, 

että miehet ovat olleet osallistumisessa huomattavasti aktiivisempia. Sekä miehet että naiset 

ovat eniten kiinnostuneita vapaa-ajan tapahtumista (kysymys 13), mutta ero syntyy 

kiinnostuksesta osallistua tapahtumiin ylipäänsä, jota tiedusteltiin kysymyksessä 9. Naisista 

vain puolet eli 50 prosenttia sanoo olevansa kiinnostunut alumnitapahtumista, kun taas miehillä 
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sama määrä on lähes kolme neljännestä eli 72 prosenttia. Näiden perustelujen pohjalta naiset 

ovat selvästi miehiä vähemmän kiinnostuneita alumnitoiminnasta ja siihen osallistumisesta. 

Hypoteesi siis hylätään.  

 

Vastaajista suurin joukko vastaa nykyisen työn vastaavan suoritettuja opintoja melko hyvin 

kysymyksessä 26 mediaanivastauksen ollessa 4. Vastausten keskiarvo kysymykseen on 4,14. 

Samassa kysymyskokonaisuudessa työelämän arvostusta tiedustellessa mediaani vastaus on 5, 

jolloin suuri joukko vastaajista on sitä mieltä, että heidän koulutustaan arvostetaan työelämässä 

suuresti. Tässä kysymyksessä vastausten keskiarvo on 4,36. Näiden perusteella voidaankin 

todeta, että alumnit ovat koulutustaan vastaavissa työtehtävissä ja heidän koulutustaan 

arvostetaan. Hypoteesi neljä voidaan siis vahvistaa.   

 

Viides hypoteesi arvioi yliopistoyhteistyön tärkeyttä alumnien näkökulmasta. Yliopiston 

aktiivisuus alumnien suuntaan on kysymyksen 19 vastuksissa arvioitu melko tärkeäksi, sillä 

mediaanivastaus on neljä ja vastausten keskiarvo on tasan neljä. Tämä osoittaa, että alumnit 

näkevät yliopiston kiinnostuksen heitä kohtaan tärkeänä ja kaipaavat aktiivista osallistumista. 

Kysymyksessä 27, jossa käsitellään yliopiston vaikutusta alumnin ammatilliseen 

kehittymiseen, on vastusten keskiarvo 3,21 ja ne jakautuvat laajasti kaikkiin 

vastausvaihtoehtoihin. Mediaanivastaus on neljä, eli suurin yksittäinen joukko arvioi 

vaikutuksen melko suureksi. Tämän pohjalta voidaan todeta, että kaikki alumnit eivät koe 

yliopiston vaikuttavan heidän ammatilliseen kehittymiseensä, mutta vastaukset kuitenkin myös 

puoltavat hypoteesia. Näiden perustelujen johdosta hypoteesi vahvistetaan. 

 

Koonti esitetyistä hypoteeseista ja valinta niiden vahvistamisesta tai hylkäämisestä on esitetty 

taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Hypoteesin vahvistaminen tai hylkääminen 

Hypoteesi Kyselyaineiston perusteella 

vahvistetaan/hylätään 

Alumnit ovat kiinnostuneita yhteistyöstä 

yliopiston kanssa. 
Vahvistetaan 

Alumnien kiinnostus toiminnan 

toteutusmuodoista on monipuolinen, ja he 

ovat valmiita osallistumaan moniin erilaisiin 

tapahtumamuotoon. 

Vahvistetaan 

Sukupuolten välillä ei ole eroa liittyen 

kiinnostuksen kohteisiin ja aktiivisuuteen. 
Hylätään 

Alumnien nykyiset työnkuvat vastaavat 

opintoja saavat arvostusta työelämässä. 
Vahvistetaan 

Alumnit kaipaavat yliopistolta aktiivista 

yhteydenpitoa ja uskovat tämän vaikuttavan 

positiivisesti heidän ammatilliseen 

kehittymiseensä. 

Vahvistetaan 

 

Hypoteeseista neljä vahvistetiin ja yksi hylättiin. Hylätty hypoteesi kohdistui sukupuolten 

välisiin eriäviin näkemyksiin alumnitoiminnasta kiinnostumiseen liittyen ja aineiston 

perusteella naisten kiinnostus on huomattavasti vähäisempää. Muuten alumnien vastaukset 

tukivat asetettuja hypoteeseja asetettujen vaatimusten rajoissa. 

 

5.6 Yhteenveto tuloksista 

 

Kyselyn tulokset olivat erittäin hyödyllistä ja niiden kautta pystyttiin saavuttamaan tärkeää 

tietoa alumnien toiveista.  Toteutuksessa ei onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla ja tämä 

ilmeni erityisesti vastausten alhaisena määränä. Tämän johdosta myös erilaisten matemaattisten 

mallien käyttäminen vastausten analysoinnissa jätettiin pois, sillä vastausten määrän 

suositellaan näissä olevan yli 100, jotta tulokset ovat luotettavia ja malli toimii halutulla tavalla. 

Matemaattisten mallien hyödyntämisen mahdollisuudet olisi ollut myös tärkeää huomioida 

paremmin kysymyksiä suunnitellessa ja kyselyä rakennettaessa. Erilaiset skaalaukset, 
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vaihtoehdot ja avoimet vastaukset tekevät tulosten käsittelystä erittäin haastavaa ja tämä olisi 

pitänyt pystyä ottamaan paremmin huomioon.  

 

Kyselyssä saatiin kuitenkin tunnuslukujen avulla nostettua esille vastaajajoukon mielipiteitä 

alumnitoimintaan liittyen ja tähän on oltava tyytyväinen. Kysymykset olivat hyvin 

käytännönläheisiä, minkä johdosta myös vastaukset antavat hyviä linjoja tulevaisuuden 

kehitykselle perusasioiden näkökulmasta. Tehtyjä oletuksia pystyttiin vahvistamaan ja 

kumoamaan asetettuihin kriteereihin nojaten ja niitä pystytään hyödyntämään tulevaisuuden 

toimintaperiaatteiden rakentamisessa ja suunnittelussa. Lisäksi kyselyssä saatiin erittäin hyvä 

yleiskuva alumnien työelämän tilanteesta sekä koulutuksen arvostuksesta ja tähän liittyen 

vastaukset olivat hyviä. Erityisesti on nostettava esille, tuotantotalouden koulutus on selvästi 

arvostettu yritysten keskuudessa ja tästä yliopistoyhteisön on syytä olla ylpeä. 

Kokonaisvaltaisesti voidaan todeta, että kyselyn avulla pystyttiin arvioimaan hypoteesien 

toteutusta ja siten pystyttiin keräämään tietoa tulevaisuuden toimintamallia varten. 
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6 HAASTATTELUT ALUMNEILLE 

 

Haastattelujen tarkoitus on tuoda tutkimukseen laajempaa henkilökohtaista näkökulmaa 

rajatummalta alumnijoukolta. Haastattelujen pohjana on yksiön henkilökohtaiset kokemukset 

alumnina. Haastattelussa perehdytään neljään pääteemaan, mitkä ovat tausta, koulutus, 

ammatillinen osaaminen ja alumnitoiminta.  

 

6.1 Haastattelukysymykset ja niiden rajaus 

 

Haastattelukysymykset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Kysymykset on jaettu 

neljään eri kategoriaan ja niiden tarkoituksena on antaa suuntaviivoja keskustelulle, mutta ei 

ohjata mihinkään tiettyyn lopputulokseen. Tällä keinolla pystytään antamaan haastateltaville 

mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan mahdollisimman avoimesti ja vapaamuotoisesti  

 

Taustaan liittyvissä kysymyksissä kartoitetaan haastateltavan historiaa esimerkiksi 

opiskeluajan ja työkokemuksen kautta. Lisäksi selvitetään nykyistä työnkuvaa ja opintojen 

antamia valmiuksia työelämään. Näiden kysymysten tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisia 

osa-alueita, joita koulutuksen aikana ei kyetty tuomaan esille, mutta olisi työelämän kannalta 

ollut tärkeä osata. Koulutukseen liittyvissä kysymyksissä selvitetään tutkinnon saavuttamaa 

arvostusta työelämässä ja pyritään tunnistamaan tilanteita, joissa tutkinto nähdään erityisen 

arvokkaana. Haastateltavalta kartoitetaan myös mahdollisesti suoritettua jatkokoulutusta tai 

intoa tähän. Myös yliopiston mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen tukemiseen selvitetään, 

jotta näitä voidaan jatkossa tarpeen mukaan kehittää.  

 

Ammatillinen osaaminen pureutuu tuotantotalouden koulutusohjelman antamiin valmiuksiin 

toimia tavoitteiden mukaisesti ja siten kouluttaa ammattitaitoisia osaajia. Sen lisäksi, että tähän 

pyydetään haastateltavan mielipidettä, pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään myös 

esimerkkejä tällaisista tilanteista. Nykypäivän työelämään liittyvistä vaatimuksista kysytään 

kartoittamalla taitoja, joille erityisesti nykypäivän työmarkkinoilla on tarvetta. 

Alumniyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä selvitetään valmistuneen osallistumista 

alumnitoimintaan, tulevaisuuden mahdollisia kiinnostuskohteita ja yhteydenpitoon liittyviä 

toiveita. Heitä pyydetään myös esittämään mielipide alumnitoiminnan tärkeydestä mahdollisine 
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perusteluineen. Haastateltavalta pyritään saamaan ajatuksia liittyen toteutettavan 

alumnitoiminnan hyötyihin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi selvitetään mahdollisia 

yhteydenpitotapoja muihin alumneihin ja toiveita siihen liittyen.  

 

6.2 Haastateltavien valinta ja taustat 

 

Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan viisi alumnia, jotka ovat ehtineet kerryttämään 

työkokemusta useamman vuoden ajan. Näin heidän uratarinansa kehittyminen sisältää 

enemmän vaiheita ja kokemusta on mahdollisesti laajemmista sekä vaativammista tehtävistä. 

Kauemman aikaa sitten valmistuneiden alumnien valinnassa haasteena on tunnistettu oletus 

pienestä osallistumisesta alumnitoimintaan, sillä he ovat valmistuneet jo ennen kuin LUT:n 

alumnitoimintaa on edes aloitettu. Tämän johdosta osallistuminen ja aktivoituminen ei ole ollut 

niin yksinkertaista kuin heti valmistumisen jälkeen alumnitoimintaan mukaan siirtyneillä. 

Heidän kanssaan nostetaan joka tapauksessa esille alumnitoimintaan liittyviä teemoja, sillä 

mahdollisesta osallistumattomuudesta huolimatta mielipiteitä varmasti löytyy.  

 

Haastattelut toteutettiin kevään 2021 aikana Teamsin tai puhelimen välityksellä. Kesto vaihteli 

noin 35 ja 60 minuutin välillä riippuen keskustelun etenemisestä sekä haastateltavan esiin 

tuomista asioista. Kaikille viidelle esitettiin samat kysymykset, mutta mahdollisia tarkennuksia 

tehtiin vastausten perusteella. Kaikki haastattelut toteutettiin suomen kielellä. Haastateltaviksi 

valikoiduista alumneista kaksi oli naisia ja kolme miehiä. He ovat kaikki lopettaneet opinnot 

ennen 2000-lukua ja siten kerryttäneen kymmenien vuosien kokemuksen työelämästä. 

Haasteltavista osa on palkkatyöläisiä ja osa yrittäjiä. Nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot on 

päätetty jättää tästä työstä pois, jotta anonyymit vastaukset ovat olleet mahdollisia. Tämä oli 

myös muutamien haastateltavien toive. Koonti haastateltavien perustiedoista on koottu 

taulukkoon 8.  
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Taulukko 8. Haastateltavien perustiedot 

Haastateltava Tutkinto Sukupuoli 
Valmistumisvuosi 

(DI-koulutus) 
Haastattelutapa 

Kesto 

(min) 

Haastateltava 1 DI Mies 1999 Teams 60 

Haastateltava 2 DI Mies 1995 Teams 45 

Haastateltava 3 Tohtori Mies 1997 Puhelu 35 

Haastateltava 4 DI Nainen 1993 Teams 50 

Haastateltava 5 DI Nainen 1992 Puhelu 60 

 

Haastateltavista yksi on suorittanut jatko-opintoina tekniikan lisensiaatin ja tohtorin 

pätevyyden, muut eivät ole maisterintutkinnon jälkeen suorittanet lisäopintoja 

tutkintotasoisesti. Kaikki ovat toimineet työelämässä vaativissa ja korkeissa tehtävissä, 

esimerkiksi toimitusjohtajina, yritysten hallituksissa ja neuvonantajina. He ovat kaikki edelleen 

työelämässä, mutta haastateltava 1 ja haastateltava 5 ovat jättäytyneet pois yksittäisestä 

päätehtävänä toimineesta päivätyöstä ja ovat tällä hetkellä luottamustehtävissä sekä sijoittajina. 

Kaikki haastateltavat työskentelevät nykypäivänä Suomessa, mutta useampi heistä on ollut eri 

kestoisissa tehtävissä ulkomailla ja myös työskennelleet suurissa kansainvälisissä 

organisaatioissa. He kaikki seuraavat LUT:n toimintaa vähintäänkin satunnaisesti, varsinkin 

sosiaalisen median kautta, mutta kukaan heistä ei kerro olevansa kovinkaan aktiivinen 

yliopiston tai alumnitoiminnan osalta. 

 

6.3 Haastattelujen vastaukset 

 

Tässä kappaleessa esitellään kaikkien viiden haastattelun vastaukset ja niissä esille nousseet 

asiat. Haastattelun eri osa-alueet on jaettu neljän otsikon alle, jotka ovat kokemukset opinnoista 

ja työelämästä, koulutus, ammatillinen kehitys sekä alumnitoiminta.  

 

6.3.1 Kokemukset opinnoista ja työelämästä 

 

Haastateltavilta tiedusteltiin taustan jälkeen ensimmäisenä olennaisimpia taitoja työelämässä, 

jotka ovat tulleet opintojen aikana. esille. Kaikkien haastateltavien vastauksista nousee esille 

monipuolisen osaamisen kartuttaminen, josta on ollut hyötyä. Haastateltava 1 mainitsee 



 

 

   

 

57 

erityisesti matemaattisen ymmärtämisen, jonka avulla on ollut kyky tehdä laskelmia ja tulkita 

monimutkaisia laskutoimituksia. Haastateltava 2 tunnistaa LUT:n yhteisön, jossa toisten 

haastamisella saavutetaan laaja yksilöllinen osaaminen ja sen kehittäminen sekä kyky toimia 

osana yhteisöä. Haastateltavat 3 ja 4 kokevat hyötyneensä erityisesti monipuolisesta 

kokonaisuudesta, minkä kautta on ollut kykyä tarttua erilaisiin haasteisiin ja ongelmiin. 

Molemmat nostavat esille myös teknisten opintojen tärkeyden, vaikka näissä ei ollakaan 

parhaimpia osaajia, sillä jo pieni ymmärrys antaa hyviä mahdollisuuksia osallistua keskusteluun 

ja päätöksentekoon. Myös haastateltava 5 nostaa edellä mainitut teemat esille ja on myös 

kokenut, että varsinkin 30 vuotta sitten yhteiskunnassa oli naisena vaikeampaa pärjätä, jolloin 

diplomi-insinöörin paperit olivat loistava keino tuoda oma ammattitaito esille ja päästä käsiksi 

tärkeisiin rooleihin.  

 

Kysyttäessä taidoista, joita kouluaikana olisi silloin opitun lisäksi ollut hyvä kartuttaa, 

mainitsevat haastateltavat 4 ja 5 erityisesti ihmisjohtamisen ja -tuntemuksen taidot, jotka ovat 

olleet tarpeen työelämässä. Ainakin vielä silloin opinnoissa saatiin varsin vähän valmiuksia 

toimia johtotehtävissä ja erilaisissa tiimeissä, ja tämä on jouduttu opettelemaan täysin 

työelämässä. Haastateltava 4 kokee, että joillain tulee jo kotoa mallia johtotehtävistä ja niissä 

toimimisesta, mutta monelle tämä voi olla täysin uusi maailma, johon yliopiston olisi hyvä 

lisältä valmiuksia. Haastateltava 5 lisää myös ihmisten erilaisen käytöksen ymmärryksen 

tärkeyden, jotta jokaista voidaan ymmärtää ja tukea yksilöllisesti. Haastateltava 2 näkee, että 

valmistuneiden uratarinoilla olisi positiivista vaikutusta oman suunnan hakemiselle jo opintojen 

aikana, ja haastateltava 1 taas olisi kaivannut aggressiivisemman talouskasvun saavuttamisen 

keinoja, kansainvälistä otetta ja myyntivalmiutta, joita työelämässä tarvitaan jatkuvasti. 

 

Kaikki haastateltavat kokevat, että tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa arvostetaan 

työelämässä, vaikkakin vaikutus työnhakuun arvioidaan pieneksi varsinkin ensimmäisen 

työpaikan jälkeen. Haastateltava 1 nostaa esille erityisesti uskottavuuden, jota tutkinto tuo, 

jolloin sitä voi käyttää etuna monissa tilanteissa. Esimeriksi neuvottelutilanteissa, joissa 

osaamista tai suorituskykyä kyseenalaistetaan, on tutkinnon koettu lisäävän uskottavuutta. 

Sama nousee esille myös haastateltavan 5 puheissa: työnantaja on pyytänyt suorittamaan 

tutkinnon loppuun, jotta riittävä koulutustaso saavutetaan. Haastateltava 3 kertoo, että 

kokouksissa saatetaan nojata hänen koulutuksensa ammattitaitoon lausahduksella: ”Mitäs 
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meidän tuta-DI:mme sanoo tähän?”, mikä selvästi osoittaa, että tutkinto tuo lisäarvoa 

ammatilliseen pätevyyteen. Lisäksi jokainen haastateltava mainitsee, että rekrytoijan roolissa 

tuotantotalouden diplomi-insinöörin paperin nousevat massasta hienosti esille ja näkevät tämän 

hakijalle eduksi. 

 

6.3.2 Koulutus 

 

Koulutuksen antaman ammatillisen osaamisen kannalta haastateltavista kysytään, näkevätkö 

he, että tuotantotalouden koulutus on antanut heille työelämään tieto- ja johtamistaitoja, jotka 

ovat koulutuksen perustana. Haastateltava 1 näkee tämän onnistuneen erityisen hyvin, sillä 

koulu on antanut riittävät valmiudet ja toisaalta avustamaan pärjäämään työelämässä esillä 

olevassa jatkuvassa muutoksessa. Muutoksen ollessa monimuotoista, on siihen pystyttävä 

reagoimaan jatkuvasti eri tavoin ja tähän liittyvät toimintatavat on tärkeää sisäistää. Myös 

haastateltava 2 näkee tämän onnistuneen varsin hyvin ja yliopistoyhteisö on onnistunut 

kasvattamaan monta työtä sekä vastuuta pelkäämätöntä ammattilaista. Samoilla linjoilla on 

myös haastateltava 3, joka kertoo, että opintojen pohjalta oli helppo syventää ja täydentää 

saatuja oppeja. Loput haastateltavat ovat edellisten kanssa jonkin verran eri linjoilla. 

Haastateltava 4 olisi kaivannut enemmän käytännön valmiuksia johtamistaitoihin, sillä 

suoritetut seminaarityöt eivät antaneet riittävästi keinoja käytännön johtamiseen. Haastateltava 

5 on myös samoilla linjoilla ja kertoo teoreettisen puolen olleen varsin suuressa roolissa, vaikka 

opintojen jälkeen käytännön taidot olisivat olleet enemmän hyödyllisiä. Ennen kaikkea hänen 

mielestään työelämässä olisi järkevää ymmärtää yksilöiden erilaisuutta ja jokaisen 

henkilökohtaisella tavalla luotua ammattitaitoa. 

 

Nykypäivän valmistuville tärkeiksi taidoiksi nousevat esille johtamisen useat eri näkökulmat, 

avoimuus uudelle sekä kyky tunnistaa omat rajoitteet ja vahvuudet. Haastateltava 5 nostaa esille 

nuorehkon ammattilaisen valtavan potentiaalin, joka kuitenkin voidaan hukata liiallisen 

epävarmuuden tai toisaalta tarpeettoman suuren itseluottamuksen alle. On uskallettava tuoda 

esille omia ajatuksia, mutta samaan aikaan olla valmiina kehittämään omaa osaamista 

jatkuvasti. Haastateltava 4 taas korostaa itsensä johtamisen erilaisia taitoja, joita tarvitaan 

jatkuvasti. Hän koki, että omien opintojen aikana tämä ei toteutunut, mutta nykyään suunta on 

parempi ja tässä tuetaan jatkuvasti jo opintojen aikana. On myös tärkeää, että ammatillisen 
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identiteetin etsimiseen tarjotaan apua ja keinoja, jotta oman suunnan etsiminen ei veisi turhan 

pitkään aikaa. Omien kokemuksen perusteella haastateltava 3 kokee, että taloudellisen puolen 

ymmärtäminen on erittäin tärkeää, onhan työntekijän tarkoitus tuoda työnantajalleen tuottoa. 

Ympäristöasioihin panostaminen ja niihin keskittyminen on myös tärkeää, mutta niiden alle ei 

saa unohtua yrityksen lähtökohta. Tämä olisi tärkeää tuoda esille jo opintojen aikana.  

 

6.3.3 Ammatillinen kehitys 

 

Jatkotutkinnon toteuttamisesta ja siihen liittyvissä suunnitelmissa haastateltavien vastaukset 

hieman vaihtelevat. Jokainen heistä kertoo suorittaneensa erilaisia kursseja, koulutuksia tai 

ammattipätevyyksiä työhönsä liittyen työnantajan vaatimana tai omasta halusta. Haastateltava 

3 on ainut, jolla on maisterin tutkinnon jälkeinen koulutus, mutta myös haastateltava 2 ja 

haastateltava 4 ovat pohtineet tämän toteuttamista. Haastateltava 2 antaa perusteiksi halun 

näyttää itselleen, että kykenee suorittamaan tutkinnon vielä näin pitkän aikaa opintojen jälkeen, 

mutta ei ole lopulta päätynyt näin tekemään. Hän on kuitenkin suorittanut muutamia kursseja 

omaksi ilokseen ja halusta kehittää omaa osaamista. Haastateltava 4 kertoo jatkuvasti 

pohtivansa mahdollisuuksia suorittaa tohtorin tutkintoa, mutta tämä on jäänyt suorittamatta 

omien kiireiden ja yliopiston luomien aikataulurajoitteiden johdosta, jotka ainakin hänen 

tarpeisiinsa nähden ovat liian rajaavat. Haastateltava 3 kertoo pohtineensa EMBA-tutkinnon 

(Executive Master in Business Adminstration), jotta voisi päivittää omia johtamisoppejaan, 

mutta ei ole ainakaan vielä tarttunut tähän mahdollisuuteen. Haastateltava 5 taas ei näe 

jatkokouluttautumista millään tavalla tarpeelliseksi, sillä näkee nykyisen koulutuksen antavan 

aivan riittävän hyvän valmiuden toimia työelämässä. 

 

Yliopiston tuesta liittyen jatkokouluttautumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen haastateltavat 

eivät ole täysin samaa mieltä. Haastateltava 1 ei ole kokenut, että yliopistolla olisi tarvinnut olla 

roolia ammatillisessa kehittymisessä, sillä tutkinto on antanut tähän jo riittävän pohjan. 

Haastateltava 2 taas näkisi, että yliopiston roolissa olisi erityisen tärkeää, että he antaisivat 

jatkuvasti alumneille tilaisuuksia altistua yliopiston vaikutuksille ja siten tuoda esille uuden 

tutkimuksen tuloksia. Tämä on erityisen tärkeää pienille yrityksille, joilla ei muuten ole suoraa 

yhteyttä yliopiston toimintaan. Haastateltava 3 on sitä mieltä, että yritys voisi ottaa enemmän 

roolia apukätenä valmistuneille esimerkiksi tutkimuksen tekemisessä. Hän on itse kokenut tässä 
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suuria haasteita, vaikka halukkuutta olisi ollut. Lisäksi haastateltava 5 näkee, että ainakin 

erilaiset kurssimuotoiset jatko-opinnot voisivat olla hyödyllisiä, jolloin ammatilliseen 

kehittymiseen olisi mahdollisuuksia pienellä panostuksella. Tätä kannattaa myös haastateltava 

4, jonka mielestä jatkokouluttautumisen aloittamisen kynnys ei saa olla liian haastavaa, vaan 

pitäisi olla mahdollista matalalla kynnyksellä.  

 

Ammatilliseen kehittymiseen liittyen haastateltava 3 nostaa esille etäkuvioiden yleistyessä 

mahdollisuuden toteuttaa päivityskoulutusta riippumatta suorituspaikasta, mikä luo yliopistolle 

lisää mahdollisuuksia. Haastateltava 4 toivoisi erityisesti opintomoduulikokonaisuuksia, joita 

voisi suorittaa omassa tahdissa. Nämä voisivat olla maksullisia ja kohtuuhintaisia. Lisäksi nämä 

voisivat olla portti lisensiaatin tai tohtorin opintoihin, jolloin kiinnostuksen kasvaessa tästä olisi 

helppo jatkaa jatko-opintoihin ja kannustaisi uudelleen yliopiston piiriin. Näiden pohjana voisi 

olla työelämässä kartutettu kokemus, jota on ehtinyt kertyä selvästi enemmän kuin 

perusopintojen aikana. Myös haastateltava 5 kannattaa kurssimuotoisia toteutuksia, joiden 

pohjalta olisi helppo helpottaa ammatillista kehittymistä. 

 

6.3.4 Alumnitoiminta 

 

Valmistumisen jälkeen kukaan haastatelluista ei ole ollut aktiivisesti yhteydessä yliopistoon 

koulun alumnina. Haastateltava 1 kertoo olevansa työnsä puolesta ainakin välillisesti 

säännöllisesti yhteydessä ja taas haastateltava 2 hyvin suoraankin erilaisten toimintojen kautta. 

Hän on myös ollut yhteistyöhön kauttaaltaan hyvin tyytyväinen. Haastateltava 3 on saanut 

yliopiston kautta vanhoja kontakteja puhumaan edustamiensa yritysten koulutuspäiviin, mutta 

hän itse ei ole yliopiston tapahtumissa ollut mukana. Haastateltava 5 on käynyt kerran 

luennoimassa monia vuosia sitten, mutta tämän jälkeen yhteydenpito yliopistoon on jäänyt. 

Haastateltava 4 ei muista minkäänlaista yhteistyötä toteutuneen.  

 

Toiveista yliopiston aktiivisempaan yhteydenpitoon ei ilmene haastateltavien 3 ja 5 

vastauksissa, sillä he eivät näe, että sidokset Lappeenrantaan olisivat enää kovinkaan vahvoja 

ja sitä kautta kiinnostus toimintaan on varsin vähäistä. Haastateltava 1 kertoo ilmoittautuneensa 

mukaan alumnitoimintaan 2000-luvun alkupuolella, kun toimintaa aloiteltiin, mutta tämän 

jälkeen ei ole kuulunut mitään. Hän ei koe suurta tarvetta yhteydenpidolle tulevaisuudessa, 
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mutta toiminnan aktivoituessa hän ei näe syytä, miksi ei voisi olla jossain määrin mukana. 

Haastateltava 2 näkee yhteistyön mahdollisuudet hyvinä ja osoittaa selkeää kiinnostusta sitä 

kohtaan. Onnistuneen vuorovaikutuksen kautta pysyttäisiin esimerkiksi toteuttamaan harjoitus- 

ja lopputöitä. Haastateltava 4 tunnistaa kyllä alumnitoiminnan potentiaalin, sillä yrityksissä 

päättävissä asemissa olevat henkilöt voisivat toimia linkkinä yhteisten teemojen löytämisessä, 

jolloin innokkuutta yhteistyölle syntyisi. Myös erilaiset mentorointiohjelmat voisivat hänen 

näkökulmastaan olla hyvinkin tärkeitä varsinkin opiskelijoiden apuna. Hän uskoo, että 

aktiivisia henkilöitä alumnien joukosta varmasti löytyy, jos toiminta saataisiin käynnistymään.  

 

Yhteydenpidon kehittämistarpeina haastateltava 1 nostaa esille mahdollisuuden hyödyntää 

alumnien monipuolista ammattitaitoa, joka ainakaan hänen kokemuksensa mukaan ei ole 

hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen mielestään olisi erinomainen ajatus 

muodostaa jokin kanava, johon kerätään tietoa alumnien eritysosaamisalueista ja sitä kautta 

pystytään saavuttamaan oikea ihminen esimerkiksi vierailijaluennointia varten. Myös erilaisen 

yritysyhteistyön potentiaali on hänen mielestään huomattava. Haastateltava 2 toivoo, että 

kynnys yliopiston ja alumnien välillä kyettäisiin rakentamaan mahdollisimman pieneksi, jotta 

yhteistyö olisi yksinkertaista ja sujuvaa. Hänen mielestään tämä on osa-alue, johon yliopiston 

kannattaisi kohdentaa omia resurssejaan. Haastateltava 3 nostaa esille sosiaalisen median 

luomat mahdollisuudet ylläpitää yhteyttä esimerkiksi tietyin väliajoin julkaistavan sähköisen 

uutiskirjeen muodossa. Tämän kautta pystyttäisiin pitämään alumnit tietoisina yliopiston 

toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Myös haastateltavat 4 ja 5 näkevät sosiaalisen 

median hyödyntämisen erittäin tärkeänä. Haastateltava 4 nostaa esille erilaisten kanavien 

hyödyntämisen, jotta erityyppisiä kiinnostuksen kohteita voidaan tyydyttää. Myös erilaisten 

kokemusten jakaminen puolin ja toisin olisi varmasti todella hyödyllistä.  

 

Konkreettisesta alumnitoiminnasta puhuttaessa kaikki haastateltavan kertovat jääneensä 

nykypäivänä tämän ulkopuolelle tyystin. Haastateltavat 1 ja 4 ovat osallistuneet yksittäiseen 

tapahtumaan melko pian valmistumisen jälkeen, mutta eivät missään vaiheessa aktiivisesti. 

Syynä jälkimmäisellä nousee esiin erityisesti toiminnan Lappeenrantalähtöisyys, jonka 

johdosta hän ei ole itse lähtenyt aktiivisesti mukaan. Toisaalta hän myös tunnistaa haasteen 

toteuttaa kaikille saatavilla olevaa toimintaa, mutta joka tapauksessa ainakaan alkuaikoina 

laaja-alaisessa aktivoimisessa ei onnistuttu. Haastateltavilta nousee kuitenkin esiin ajatus 
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nykypäivän luomista mahdollisuuksista, jossa toiminnan ei tarvitsisi olla sijaintiriippuvaista. 

Tämä ei näkemysten mukaan tule varmasti olemaan ainoa oikea toteutustapa, mutta yksi 

mahdollisuus aktivoimiseen ja yhteiseen toimintaan.  

 

Vaikka haastateltavat eivät ole osallistuneet alumnitoimintaa, ovat he silti yksimielisiä siitä, 

että alumnitoiminta on tärkeä jatkumo yliopistosta valmistumisen jälkeen. Haastateltavat 2 ja 3 

näkevät toiminnassa tärkeänä erityisesti asiakeskeisyyden, sillä ammatillinen kehittyminen 

kiinnostaa. Haastateltava 2 näkee erityisesti tärkeänä, että yliopisto ottaa tässä aktiivisen linjan, 

ja on aktiivisesti mukana tarjoamassa mahdollisuuksia toiminnalla. Samaa ajatusta tukee myös 

haastateltava 1. Haastateltava 3 uskoo, että yhteisö on tiivis ilman järjestäytynyttä toimintaa, 

mutta ei näe syitä miksi sen toteuttaminen ei olisi kannattavaa. Häntä kiinnostaa erityisesti 

ammatillista kehitystä mahdollistavat tilaisuudet. Haastateltava 4 näkee, että 

alumnitoiminnassa erityisen tärkeää on säilyttää alumnien yhteys yliopistoon ja toisiin 

alumneihin. Haastateltava 5 on muiden kanssa yhtä mieltä, että toiminta voi olla tärkeää kaikille 

osapuolille, mutta näkee myös, että yksityiselämän kiireet menevät lähes kaikilla toiminnan 

edelle ja tämä voi huonossa tapauksessa vähentää osallistujia huomattavasti. Toiminnassa 

mukana oleminen ei saisi muodostua liian työlääksi.  

 

Onnistuneen alumnitoiminnan hyödyiksi haastateltavat nostavat opiskelijoiden tukemisen, 

ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen. Verkostoituminen tapahtuu kaikkien osalta 

nykypäivänä paljolti sosiaalisessa mediassa, mutta tämän mahdollistaminen muillakin tavoilla 

nähdään erittäin tärkeänä. Jokaisen vastuksissa nousee esille, että läheiset ystävyssuhteet on 

melko helppo säilyttää opintojen jälkeenkin, mutta muiden samaan aikaan opiskelleiden kanssa 

yhteydenpito on jäänyt varsin vähäiseksi. Tähän on varmasti myös vaikuttanut haastateltavien 

valmistumisaika, jolloin sosiaalisen median kanavat eivät ole mahdollistaneet yhteydenpitoa 

nykyisen kaltaisella tavalla. Haastateltava 4 kuitenkin korostaa vastauksessaan, että kaikkea 

verkostoitumista ja ihmistuntemusta ei voida jättää sosiaalisen median harteille, ja tästä syystä 

alumnitoiminnasta olisi tärkeää panostaa myös kasvotusten järjestettäviin tapahtumiin.  

 

Haastattelujen lopussa alumneilla on vielä mahdollisuus nostaa esille mielessä olevia ajatuksia, 

jotka eivät aikaisemmassa keskustelussa  ole saaneet riittävää huomiota tai nousseet lainkaan 

esille. Haastateltava 1 nostaa esille yliopistolähtöisen toimintatavan tärkeyden, sillä ilman 
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yliopiston aktiivista otetta toiminta lässähtää ja aktiivisetkin tekijät menettävät kiinnostuksensa. 

Haastateltava 2 esittää näkemyksen kohtaamisen tärkeydestä ja siitä, että ihmisten välisiä 

suhteita ruvetaan tuomaan lähemmäs toisiaan korona-ajan jälkeen, sillä tällä saralla yksilöillä 

on valtavasti annettavaa toisilleen. Kaikki haastateltavat myös muistelevat opiskeluaikaansa 

lämmöllä, mikä osoittaa LUT:n yhteisön vahvuuden ja moni myös korostaa, että tästä on myös 

tulevaisuudessa pidettävä kiinni.  

 

6.4 Tulosten käsittely 

 

Tutkimuksen tavoitteissa onnistuttiin hyvin, sillä haastatteluissa saatiin hyvin esille alumnien 

erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Kyselyyn verraten nyt oli parempi mahdollisuus perustella 

vastauksia ja sitä kautta saada omat näkemykset selvemmin esitettyä. Kaikki osallistuneet olivat 

varsin samaa ikäluokkaa opintojen osalta, mutta siitä huolimatta kokemukset erosivat ja tämä 

oli positiivinen asia. Lisäksi jokaisella haastateltavalla oli selvästi asioita, joiden osalta he 

näkivät kehitystarpeita ja varmasti kaikkien mielipiteille löytyy kannatusta. Tämän osalta 

haastatteluissa siis onnistuttiin.  

 

Toisaalta haastateltavien sama ikäjakauma ja suhteellisen pitkä aika valmistumisesta aiheuttivat 

luultavasti sen, että kokemus ja ymmärrys alumnitoiminnasta oli valitettavan vähäistä. Tätä 

kysymystä ei tietenkään voitu varmistaa haastateltavia valitessa, mutta jälkikäteen ajateltuna, 

olisi skaala voinut olla hieman toteutettua laajempi, jotta mukaan olisi saatu muutama henkilö, 

joilla olisi ollut aktiivisempi rooli alumnitoiminnassa. Tämä oli kuitenkin selvä linjaus ja siihen 

on oltava tyytyväinen. Haastateltavien vastuksista oli huomattavissa, että varsinkin vanhemman 

polven tietoisuus alumnitoiminnasta on heikkoa ja siihen on jatkossa kyettävä tekemään 

muutoksia. Lisäksi yliopiston aktiivisuus alumnien suuntaan on selkeä kehityskohta.  

 

Haastattelujen osalta positiivisessa mielessä esiin nousi alumnien koulutuksen arvostus 

työelämässä ja heidän ylpeytensä suoritettua tutkintoa kohtaan. Tämä on ennen kaikkea erittäin 

positiivinen tieto yliopistolle, mutta myös tulevaisuudessa valmistuville. Tuotantotalouden 

ammattilaisille on selvästi kysyntää ja myös opintojen jälkeen on mahdollisuus liittyä 

yhteisöön, jossa henkilöt arvostavat toistensa osaamista. Myös tyytyväisyys toteutuneeseen 

koulutukseen oli selvästi huomattavissa, vaikka jonkinlaisia kehityskohtia nousi erille. 
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Johtamistaitojen peruspohja nähtiin yleislinjaltaan riittävänä, mutta silti lähes jokainen näki, 

että erityisesti käytännöntyön valmiuksien lisääminen olisi ollut hyödyllistä. Kaiken kaikkiaan 

haastattelujen vastaukset ja esille nousseet linjat olivat hyvällä tavalla rakentavia ja osoittivat 

alumnien suuren motivaation kehittää toimintaa yliopistoyhteisön jäseninä myös 

tulevaisuudessa.  
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7 URAKARTOITUS 

 

Tuotantotalouden alumnien urakehitystä on tässä työssä arvioitu kyselyyn vastanneiden 

LinkedIn-profiilien kautta niiden osalta, joilla nämä olivat löydettävissä. Tämän lisäksi 

LinkedIn-ryhmästä ”Kaplaakin Alumni” käytiin läpi osallistujien profiilit, joista kerättiin 

valmistumisvuodet sekä työroolit valmistumisen jälkeen. Tiedot kerättiin vain tätä tutkimusta 

varten ja niissä ei missään vaiheessa esitetty henkilöiden nimiä tai muita tietoja, joiden avulla 

yksilön tunnistaminen aineistosta olisi mahdollista. Tässä kartoituksessa ei perehdytä lainkaan 

yksittäisen henkilön uraan vaan ryhmää käsitellään yhtenä joukkona. Myöskään 

valmistumisvuosia ja sen suhdetta nykyiseen rooliin ei määritellä, sillä varsinkin pidemmän 

aikaa sitten valmistuneita on joukossa varsin vähän.  

 

7.1 Lähtötiedot ja toteutus 

 

Ryhmän jäsenmäärä tietojen keräyshetkellä on 295 henkilöä. Tästä joukosta 27 profiilia 

hylättiin syinä pääosin epätarkat tiedot, opintojen keskeneräisyys tai henkilöllä oli ainoa 

tutkinto jostain muusta koulutusohjelmasta tai yliopistosta. Tämän jälkeen lopulliseksi 

tutkimusjoukoksi muodostui 268 profiilia. Aineisto kerättiin manuaalisesti profiili kerrallaan 

excel-taulukkoon, jossa jokaisen vuoden rooli kirjattiin ylös. Roolit arvioitiin nimiperusteisesti 

neljään kategoriaan, jotka olivat harjoittelija, operatiivinen työ, keskijohto ja ylempi johto. 

Näiden kautta pyritään luomaan kokonaiskuvaa nykyisten roolien vaatimustasoista ja 

työvuosien jakautumisista eri positioiden kesken.  

 

Urakartoitukseen sisältyneiden henkilöiden valmistumisvuosian jakauma on esitetty taulukossa 

9. 
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Taulukko 9. Urakartoitukseen sisältyneiden henkilöiden valmistumisvuodet 

Valmistumisvuodet Henkilöiden määrä %-osuus 

- 1995 16 5,97 % 

1996–2005 13 4,85 % 

2006–2010 39 14,55 % 

2011–2015 79 29,48 % 

2016–2020 121 45,15 % 

 

Kartoituksessa käsitellyistä henkilöistä lähes puolet, 45,5 prosenttia, on valmistunut viimeisen 

viiden vuoden aikana, joten sen johdosta arvio ei anna todellista kuvaa valmistuneiden 

työtehtävistä tai urakehityksestä. Yli 25 vuotta sitten valmistuneiden osuus on noin 10 

prosenttia, joten pitkällä urallaan edenneitä on suhteessa selvästi vähemmän. On kuitenkin 

hyvä, että myös tällaisissa rooleissa olevia henkilöitä pystyttiin sisällyttämään tehtävään 

kartoitukseen. 

 

Henkilöiden tehtäviä arvioidessa ei huomioita tehtäväkuvausta, sillä vain osassa profiileissa se 

oli esillä. Jokainen saman nimikkeen tehtävä arvioitiin yhtäläisesti samaan kategoriaan, jotta 

väärien tulkintojen kautta ei tehtäisi virheellisiä johtopäätöksiä. Varsinkin konsulttitehtävissä 

työn sisällön arviointi oli haasteellista, sillä tehtävänkuva saattoi saman nimikkeen sisällä 

vaihdella. Tämä voi aiheuttaa vääristymää saatuihin tuloksiin ja tämän johdosta myös 

operatiiviseen toimintaan liittyvien tehtävien määrä on luultavasti todellisuutta suurempi. 

Arviointivirheitä saattoi myös tapahtua harjoittelijaroolien määrittelyssä, sillä osassa 

yrityksissä tämän nimikkeen käyttäminen on yleisempää, vaikka työnkuva olisikin täysin sama. 

Tämän huomaa myös roolien kuvauksia silmäillessä, mutta tässä työssä kuitenkin päädyttiin 

järjestelmällisyyden ja selkeyden tavoittamiseksi jättämään tehtäväsisältöjen tulkitseminen 

pois.  

 

7.2 Urakehitys ja työtehtävät valmistumisen jälkeen 

 

Arvioitujen henkilöiden urakehitystä tutkittiin kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisenä kerättiin 

tietoja valmistumisvuonna, tai ensimmäisenä työvuona valmistumisen jälkeen, tehdyn roolin 

kategoria. Tämän perusteella pystytään tunnistamaan minkälaisiin rooleihin vastavalmistuneet 
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päätyvät. Toisena osana urakehitystä arvioitiin työvuosina eritasoisissa tehtävissä. Eli 

käytännössä kuinka monta työvuotta operatiivisessa toiminnassa kertyy keskimäärin. Tässä 

laskelmassa huomioitiin vain henkilöt, joiden työuran aikajanalta löytyy vähintään yksi tähän 

kategoriaan liittyvä työtehtävä. 

 

Valmistumisvuonna alumnien työroolit jaoteltuna neljään edellä mainittuun kategoriaan on 

esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Alumnien työtehtävät valmistumisvuonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukossa on esitetty positiokohtaisesti henkilöiden määrä, jotka tässä tehtävässä ovat 

ensimmäisenä vuonna valmistumisen jälkeen olleet. Kuten tästä voidaan nähdä, on suurin osa 

valmistuneista alussa operatiivisessa työssä, joka tässä tapauksessa voi tarkoittaa hyvin 

monipuolisesti erilaisia rooleja. 28 prosenttia toimii keskijohdossa sekä pieni osuus 

harjoittelijana tai ylemmässä johdossa.  

 

Valmistumisen jälkeiset vuodet keskimäärin eritasoisissa rooleissa on esitetty taulukossa 11.  

 

  

Positio Määrä Osuus 

Harjoittelija 8 2,99 % 

Operatiivinen toiminta 178 66,42 % 

Keskijohto 77 28,73 % 

Ylempi johto 5 1,86 % 
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Taulukko 11. Alumnien työvuosien kesto eri tasoisissa rooleissa 

Rooli Kesto (vuosia) 

Harjoittelija 1,1 

Operatiivinen toiminta 4,2 

Keskijohto 5,5 

Ylempi johto 7,1 

 

Tästä voidaan huomata, että keskimäärin pisimmät työjaksot tehdään ylimmän johdon 

tehtävissä ja pituus laskee jatkuvasti alemmille tasoille siirryttäessä. Harjoittelijan roolissa 

jossain vaiheessa työurallaan olevien henkilöiden työvuodet tässä ovat vain hieman yli yhden 

vuoden. Huomioitavaa on, että iso osa analyysiin kuuluneista henkilöistä on varsin nuoria, joten 

heidän työvuosien pieni määrä, osalla vain yksi, laskee kestoja huomattavasti. Arvioitujen 

henkilöiden ikäjakauman perusteella on kuitenkin huomionarvoista, että vuodet ylemmässä 

johdossa ovat varsin suuret, joten selvästi tuotantotalouden koulutuksen tuomaa taitoa 

arvostetaan näissä rooleissa. 

 

7.3 Nykyiset työtehtävät 

 

Alumnien keskuudessa selvästi yleisimpiä olivat erilaiset konsultin tehtävät niin projekteissa, 

kehitystehtävissä tai tietotekniikan parissa. Konsulttitehtävien kirjo on monipuolinen ja tämä 

on varmasti suuri syy siihen miksi valmistuneet näihin rooleihin päätyvät. Muut yleisinä esille 

nousseet roolit ovat analyytikko-, neuvonantaja- ja kehitystehtävät, kontrollerin rooli, 

tutkimustyö ja projekteihin liittyvät roolit. Lisäksi ylempään johtoon liittyvät roolit nousivat 

esille, mutta niiden monipuolisen sisällön johdosta näitä ei asetettu pienempiin kategorioihin. 

Vuoden 2020 lopussa yleisimmät työtehtävät ja niiden suhde on esitetty kuvassa 6. 

  



 

 

   

 

69 

 

 

Kuva 6. Alumnien yleisimmät työtehtävät vuonna 2020 

 

Kuvasta nähdään, että ylemmän johdon roolin jälkeen eniten henkilöitä on konsultteina sekä 

kehitys- ja projektitehtävissä. Tämän jälkeen tulevat kontrollerin, tutkimuksen, analyytikon ja 

neuvonantajan roolit. Tämän lisäksi useampia henkilöitä työskentelee erilaisissa 

tuotantoinsinöörin ja myynnin tehtävissä, monipuolisissa johtotehtävissä sekä tietotekniikkaan 

liittyvissä rooleissa (esimerkiksi Data Engineer ja Solution Designer). Suurin osa henkilöistä 

työskentelee ainakin profiilin perusteella Suomessa, mutta myös erilaisissa yrityksissä ympäri 

maailmaa. Työllistäjistä merkittävä osa on suuryrityksiä ja yrittäjien määrä on hyvin pieni. 

 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että tuotantotalouden diplomi-insinöörit ovat valmistumisen 

jälkeen hyvin laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä ja etenevät urallaan jatkuvasti haastavampiin 

rooleihin. Tutkimusjoukosta ei löydy selvää linjaa, jota suurin osa olisi lähtenyt seuraamaan, 

joten urapolutkin ovat jokaisella varsin yksilölliset. On myös huomionarvoista, että työuran 

sisällä olevia välivuosia ei juurikaan esiinny, joten voitaneen olettaa, että töitä on tarjolla 

riittävästi.   
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8 TULEVAISUUDEN TOIMINTAMALLI 

 

Tässä luvussa esitellään kehitysehdotukset, jotka on koottu toteutetun kyselyn ja haastattelujen 

perusteella. Tavoitteena on esittää toimintamalli, jota hyödyntämällä tulevaisuuden toiminta 

voisi olla tehokasta ja kaikkia osapuolia kehittävää. Pyrkimyksenä on luoda malli, joka vastaisi 

sekä alumnien että yliopiston tarpeisiin ja toisaalta mahdollistaisi kehittymisen myös 

tulevaisuudessa.  

 

8.1 Tulevaisuuden toiminnan pohja 

 

Tulevaisuuden toimintamallin tarkoituksena on toimia niin, että alumnit ja yliopisto voivat 

molemmat hyötyä toiminnasta ja lisäarvoa tuotetaan kaikille osapuolille. Tämän 

saavuttamiseksi kaikkien osapuolien on oltava tietoisia toiminnan lähtökohdista, pääalueista ja 

vaatimuksista, rajoituksista sekä toimintaympäristöstä ja yhteistyöstä. Näiden pohjalta syntyy 

yhteistyöstrategia, jonka kautta pystytään saavuttamaan toivottu lopputulos. Tämä prosessi on 

esitetty kuvassa 7.   
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Kuva 7. Yhteistyön toteuttamisen prosessi 

 

Toimintaa aloittaessa on hyvin tärkeää tunnistaa yhteistyön motivaattorit ja tavoitteet 

molemmilta osapuolilta erikseen. Tämän kautta pystytään löytämään yhteiset tavoitteet 

tulevaisuuteen. Yliopiston puolelta lähtökohtana toimii halu hyödyntää alumnien potentiaalia 
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eri toiminta-alueilla kuten tutkimustyössä, toiminnan kehittämisessä ja opiskelijoiden 

tukemisessa. Alumneilta saadaan työelämän tuoreita näkemyksiä ja erilaista tietotaitoa sekä 

resursseja. Alumnit taas pystyvät yhteistyön kautta pitämään ajantasaisina tiedot 

tutkimushankkeista ja saavat mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Lisäksi heille avautuu 

mahdollisuus syventää ammatillista osaamista ja muuta tietotaitoa sekä löytää uusia 

mielenkiinnon kohteita.  

 

Toiminnan pääalueiden ja vaatimusten osalta on tärkeä tunnistaa sekä yliopiston että alumnien 

rooli yhteistyössä ja näiden toimiminen yhteistyössä. Lähtökohtaisesti yliopisto ottaa 

viestinnässä ja suunnittelussa suuremman roolin, onhan toiminnan lähtökohtana organisaation 

halu kehittää ja aktivoittaa alumnitoimintaa. On siis tärkeää tarjoa alumneille erilaisia 

mahdollisuuksia kuten yliopistovierailuja. Tärkeintä on, että kyetään saavuttamaan isojen 

joukkojen mielenkiinto ja täten aktivoittamaan toimintaa. Tämä vaatii myös yliopiston sisäistä 

organisoitumista, jotta toimintamallit ovat selkeät ja jokainen tunnistaa omat vastuualueensa. 

Alussa alumniyhdistyksen rooli nousee varsin isoksi, sillä heidän kontaktiensa kautta pystytään 

saavuttamaan toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja myös mainostamaan tulevia tapahtumia. 

Tähän yhteistyöhön on siis paneuduttava, jotta tehty työ ei mene hukkaan ja toiminta lopu 

alkuunsa vähäisen mielenkiinnon johdosta.  

 

Haasteina toiminnassa voi olla alumnien mielenkiinnon vähäisyys, jolloin tapahtumien 

järjestäminen ja yhteistyö on haasteellista. Varsinkin alussa tähän tilanteeseen voidaan törmätä. 

Myös resurssien riittäminen aloittaessa voi olla haaste, sillä ihmisten aikataulujen raamit voivat 

olla valmiiksi jo hyvinkin täynnä. Tämän takia on hyvä tehdä alusta asti selkeä suunnitelma 

aikataulujenkin suhteen, jotta resurssihaasteet voidaan ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Osapuolten välinen yhteistyö on alumnitoiminnassa rakennettava täysin alusta, sillä tähän 

mennessä minkäänlaista mallia tähän ei ole. Tämän johdosta kommunikoinnissa on 

panostettava ensisijaisesti avoimeen lähestymistapaan, jossa sekä onnistumiset että haasteet 

jaetaan yhteisesti, jotta kaikki pystyvät niistä oppimaan. Tähän sisältyy myös tavoitteiden 

asettaminen ja niiden saavuttaminen, jossa avoin yhteistyö on erittäin oleellista. Roolituksen 

kannalta yliopiston ja alumniyhdistyksen on tärkeää jakaa roolit niin, että ylimääräiseltä työltä 

vältytään, mutta myöskään mitkään tärkeät tehtävät eivät jää hoitamatta.  
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Näiden osa-alueiden pohjalta rakentuu yhteistyöstrategia, joka on lähtökohta kaikelle 

toiminnalle. Lähtökohtaisesti yliopisto pyrkii antamaan alumneille mahdollisuuksia kehittää 

yksilöiden ammattitaitoa erilaisten toteutusmuotojen kautta. Alumniyhdistys tarjoaa 

valmistuneille enemmän vapaa-aikaan painottuneita tapaamisia, joissa pääpainona on alumnien 

väliset kohtaamiset, kuulumisten vaihto ja verkostoituminen. Näiden kahden osa-alueen raja on 

ehdottomasti häilyvä ja sitä ei ole tarkoitus pitää liian tiukkana, mutta erityisesti olisi tärkeää 

tiedostaa molempien toimijoiden vahvuudet ja kyetä hyödyntämään niitä mahdollisimman 

hyvin.  

 

Toimivan yhteistyön lopputuloksen pystytään aktivoimaan yliopiston alumnitoimintaa ja siten 

hyödynnetään alumneista tuleva valtava potentiaali. Erityisesti tutkimushankkeisiin 

osallistuminen ja koulutuksen kehittäminen helpottuu tämän kautta. Myös yritysyhteistyötä 

voidaan vilkastuttaa, kun toimijat saadaan lähemmäs nykyistä arkea ja vaikutuspiiriä. Alumnit 

saavat vastavuoroisesti mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kehitykselle sekä kasvulle ja 

pystyvät laajentamaan omia verkostojaan. Alumniyhdistys hyötyy alumnien yhtenäisyyden 

lisääntymisestä ja pystyy saamaan parempaa tukea myös yliopiston puolelta.  

 

8.2 Kehitysehdotukset ja tavoitteet vuodelle 2026 

 

Tuotantotalouden koulutusohjelman aktiivisen alumnitoiminnan ollessa vielä varsin 

pienimuotoista, on seuraavan viiden vuoden aikana kehityttävä perusasioiden toteuttamiseen, 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tärkeintä tällä hetkellä on saada alumnit yhteistyöhön 

koulutusohjelman kanssa ja siten luoda pohja jatkossa toteutettavalle yhteistyölle. Tavoitteet 

vuodelle 2026 on listattu alla: 

 

1. Alumnivastaava huolehtimaan ja ylläpitämään alumnisuhteita 

2. Alumnien yhteistietojen kokoaminen ja uutiskirjeen muodostaminen 

3. Tiivis yhteistyö Kaplaakin alumnit Ry:n kanssa 

4. Vuosittainen tuotantotalouden alumnien kokoontuminen/yhteispäivä 

 

Kuvassa 8 on esitetty aikajana, jossa esitetään suunniteltu aikataulu kehitystavoitteiden 

toteuttamiselle.  
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Kuva 8. Aikajana kehitystavoitteiden toteuttamiselle 

 

Aivan ensimmäisenä toimienpiteenä tuotantotalouden koulutusohjelman tulisi valita henkilö, 

jonka vastuulla on alumnitoiminnan ylläpitäminen. Hänen roolinsa ei ole kokopäiväinen, mutta 

kuitenkin työmäärä pitää huomioida niin, että alumnitoiminnan ylläpitämiseen jää viikoittain 

aikaa. Henkilön ei ole tarkoitus toimia yksin, mutta hänen vastuullaan on yhteistyön 

organisointi ja tehtävien jakaminen muiden osallistuvien henkilöiden kesken. Alumnivastaavan 

avulla pystytään toiminnassa olemaan tehokkaita, sillä vastuu on selkeästi jaettu.  

 

Toinen kohta on aloituksen osalta kaikkein tärkein, sillä se luo pohjan kaikelle toiminnalle. 

Nykyisen lainsäädännön mukaan alumnien tietojen kerääminen ja niiden välittäminen on hyvin 

rajattua ja sen johdosta tämä tuo on tuotantotalouden koulutusohjelman osalta aloitettava alusta. 

Lähtökohtana on siis kerätä yhteistyöpankki, jota voidaan hyödyntää alkuun uutiskirjeen ja 

muun viestinnän välittämisessä. Tietojen kokoamisessa voidaan hyödyntää kaikkien 

koulutusohjelmien alumneille lähetettävää uutiskirjettä sekä Kaplaakin alumnit Ry:n 

sosiaalisen median kanavia.  

 

Yhteistietojen kokoamisen jälkeen näiden hyödyntäminen koulutusohjelman uutiskirjeessä on 

hyvä keino kertoa yliopiston toiminnasta, uudistuksista ja tärkeimmistä tutkimushankkeista. 

Tässä voidaan hyödyntää myös alumnien tuomaa lisäarvoa esimerkiksi uratarinoiden ja 

yritysesittelyjen muodossa. Näin pystytään aktivoimaan toimintaa ja luomaan kaikenpuolista 

hyötyä. Uutiskirjeen lähetysaika on neljä kertaa vuodessa ja sitä pyritään varsinkin alkuaikana 
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muokkaamaan tulleiden toiveiden mukaisesti. Uutiskirjettä voidaan käyttää myös 

mainoskanavana yliopiston tapahtumien markkinoinnissa. 

 

Kaplaakin alumnit Ry:n kanssa yhteistyön aloittaminen ja sen kehittäminen vuoteen 2026 

mennessä on kolmas tavoite. Tämän avulla pystytään löytämään heidän kanssaan yhteinen linja 

tavoista toteuttaa alumnitoimintaa ja selkeyttää vastuualueita. Yhdistyksen on myös hyvä olla 

mukana tuomassa julki yliopiston alumnitoiminnan aktivoitumista, jolloin henkilöt löytävät 

toiminnan piiriin. Yhdistyksessä ollaan erittäin halukkaita tekemään yhteistyötä yliopiston 

kanssa, joten ainakaan heidän halustaan yhteistyön aloittaminen ei ole kiinni.  

 

Kun alumnitoiminta on saatu käyntiin ja valmistuneet saatu aktivoitua mukaan toimintaan, 

aloitetaan toteuttamaan vuosittaista kokoontumista tuotantotalouden alumneille. Tämän päivän 

tarkoituksena on saada ihmiset yli vuosikurssilajien kokoontumaan yhteen, kuulemaan 

yliopiston nykyisistä kuulumisista sekä kehittämään osaamista. Päivän ohjelma on hyvä 

suunnitella alumnien mielenkiinnon kohteiden mukaan, mutta sen pohjana on erityisen tärkeää 

tuoda yliopisto lähemmäksi valmistuneita ja siten luoda mahdollisuuksia tulevaisuuden 

yhteistyölle. Lisäksi alumneille voidaan antaa mahdollisuuksia kehittää itseään, jolloin jatkuvaa 

oppimista voidaan jatkaa myös valmistumisen jälkeen.  

 

Kokonaisvaltaisena tavoitteena vuodelle 2026 on aktivoida alumnitoiminta esitettyjen 

toimenpiteiden kautta ja rakentaa toiminta kestävälle pohjalle. Asioiden ei missään nimessä 

odoteta olevan tuossa vaiheessa valmiita, sillä kyseessä ei ole viisi vuotta kestävä projekti, 

jonka jälkeen asiat olisivat valmiita tai niihin panostaminen voitaisiin lopettaa. On kuitenkin 

tärkeää huomioida, että alkuun tarvitaan kokonaisvaltaisempi pyrähdys kohti muutosta, jotta 

siitä on helppo jatkaa eteenpäin. Muuten asiat voivat helposti jäädä puolitiehen tai kokonaan 

hoitamatta.  

 

8.3 Suunnitelmat kehittämiseen  

 

Toiminnan lähtökohtana on tärkeää muistaa, että uuden toimintamallin rakentaminen ei 

varsinkaan alkuun tarkoita sitä, että asiat pitäisi keksiä suoraan uudelleen. Maailmalla ja 

kotimaassakin on useita esimerkkejä hyvin onnistuneesta alumnitoiminnasta, minkä seuraukset 



 

 

   

 

76 

ovat olleet huomattavia. Tätä yliopistojen välillä siirtyvää tietotaitoa kannattaa ehdottomasti 

hyödyntää myös tulevaisuudessa ja yhteistyölle kannattaa olla avoin. Myös yhteistyö LUT:n 

eri koulutusohjelmien välillä on tärkeää, sillä alumnitoiminnan ei tarvitse kohdistua tiettyyn 

osa-alueeseen, vaan esimerkiksi kauppatieteiden kanssa löytyy varmasti samoja rajapintoja ja 

mielenkiinnon kohteita.  

 

LUT:n koulutusohjelmilla ei ole aktiivista alumnitoimintaa, vaan tällä hetkellä kaikki toiminta 

on poikkitieteellisesti hoidettua. Tulevina vuosina tuotantotalouden koulutusohjelman antama 

malli voi aktivoida muitakin osastoja ja samojen lähtökohtien kautta voidaan saavuttaa hyvin 

tuloksia. Vaikka tämä työ on toteutettu tuotantotalouden koulutusohjelman näkökulmasta, ovat 

samat keinot sovellettavissa varmasti myös muiden toimintaan. Joidenkin alumniyhdistysten 

toiminta ja verkosto ei ole yhtä laajaa, jolloin valmistuneiden saavuttaminen voi olla alkuun 

hieman työläämpää, mutta sosiaalisen median ryhmät antavat tähän hyviä keinoja ja tavoittavat 

isompia joukkoja kerrallaan.  

  



 

 

   

 

77 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa esitetään työn keskeiset tulokset ja vastataan alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin sekä arvioidaan saatuja tuloksia sekä vahvuuksien että mahdollisten 

puutteiden osalta. Lopuksi kootaan työn jälkeiset jatkotoimenpiteet ja suositukset 

tulevaisuuteen.  

 

9.1 Työn keskeiset tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin  

 

Vastaukset tutkimuskysymyksiin on esitetty alla: 

 

1. Mikä on LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelman alumnitoiminnan nykytila ja mitkä ovat 

sen suurimmat kehittämistarpeet? 

 

Alumnitoiminta perustuu tällä hetkellä koko yliopiston yhteiseen toimintaan tai 

alumniyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Koulutusohjelmalla ei ole lainkaan omaa 

alumnitoimintaa ja heidän yhteytensä alumneihin perustuvat henkilökohtaisiin suhteisiin. Sekä 

yliopiston että alumnien puolelta nousee vahvasti esille kiinnostus kehittää toimintaa niin, että 

yhteistyö on jatkossa huomattavasti aktiivisempaa.  

 

Alumnitoiminnassa suurimmaksi haasteeksi on tunnistettu resurssien puute, joka vaivaa 

varsinkin yliopiston puolella tapahtuvaa toimintaa. Alumnitoimintaan ei budjetoida 

henkilötyövuosia, jolloin sen kokonaisvaltainen kehittäminen olisi mahdollista. Lisäksi on 

tunnistettu haaste kontaktoida alumneja, sillä minkäänlaisia rekisterejä valmistuneiden 

yhteystiedoista ei ole tällä hetkellä saatavilla GDPR-säännösten johdosta.  

 

2. Mitkä ovat tuotantotalouden koulutusohjelman alumnitoiminnan kehittämistoimenpiteet ja 

tavoite vuodelle 2026? 

 

1. Alumnivastaava huolehtimaan ja ylläpitämään alumnisuhteita 

2. Alumnien yhteistietojen kokoaminen ja uutiskirjeen muodostaminen 

3. Tiivis yhteistyö Kaplaakin alumnit Ry:n kanssa 
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4. Vuosittainen tuotantotalouden alumnien kokoontuminen/yhteispäivä 

 

Kokonaisvaltaisena tavoitteena vuodelle 2026 on aktivoida alumnitoiminta esitettyjen 

toimenpiteiden kautta ja rakentaa toiminta kestävälle pohjalle. 

 

3. Minkälainen LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelman alumnien urakehitys on ollut 

valmistumisen jälkeen ja miten koulutukseen suhtaudutaan työelämässä?  

 

LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelman alumnit ovat valmistumisensa jälkeen työllistyneet 

monipuolisiin tehtäviin, joista tutkimusaineistossa suurimpina nousivat esiin konsulttipalvelut, 

kehitys- ja projektitehtävät, taloushallinto, tutkimus, analytiikka sekä erilaiset 

neuvonantajaroolit. Suurin osa valmistuneista työskentelee operatiivisten tehtävien parissa, 

mutta myös keski- ja ylemmän johdon tehtävät ovat yleisiä. Vain pieni osa työskentelee 

valmistumisen jälkeen harjoittelijarooleissa. Työtehtävien vaihtaminen on melko yleistä ja 

keskimäärin yhdessä roolissa ollaan 2-5 vuotta.  

 

Työelämässä alumnien suorittama tutkinto saa arvostusta työelämässä hyvin 

kokonaisvaltaisesti. Opintojen nähdään edistäneen urakehitystä ja saavan tunnustusta myös 

kollegojen toimesta. Heidän työtehtävänsä vastaavat koulutusta melko hyvin ja haastattelujen 

perusteella erityisesti ensimmäisen työpaikan saannissa suoritettu tutkinto on nähty suurena 

etuna. Lisäksi esimerkiksi neuvottelutilanteissa omaa ammattitaitoa voi tukea kertomalla 

koulutuksesta, joka nähdään arvokkaana ja erinomaisia osaajia luovana.  

 

9.2 Tulosten arviointi 

 

Työssä saavutetut tulokset on saatu monipuolisten tutkimusmenetelmien avulla  

 ja niitä voidaan pitää luotettavina vastamaan tutkimuskysymyksiin. Toteutetut haastattelut ja 

kysely antoivat laajan skaalan erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä toiminnan kehittämiseen. 

Kyselyn vastaajamäärä jäi toivotusta ja varsinkin vanhempien alumnien toiveiden 

saavuttaminen on jatkossa tärkeää, jotta myös yhteys heihin voidaan säilyttää. Tähän löytyi 

halukkuutta myös haastateltavien joukosta. Kokonaisvaltaisesti tutkimuksen tavoitteet 

saavutettiin. 
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9.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Tästä eteenpäin on todella tärkeää aloittaa alumnitoiminnan aktivoittaminen niin, että esitetyt 

tavoitteet pystytään saavuttamaan. Erityisen tärkeää on, että saatavilla olevat resurssit 

hyödynnetään tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti niin, että tehty panostus voidaan hyödyntää 

käytännössä. On kuitenkin muistettava, että suurien harppausten tekeminen ei ole tarpeen, sillä 

pienemmilläkin askelilla eteneminen tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia. 

Alumniyhdistyksen tietotaitoa sekä verkostoa on olennaista hyödyntää ja myös yliopiston 

yleisestä alumnitoiminnasta vastaavilta henkilöiltä saa tukea aloittaessa.  

 

Erittäin tärkeää on muistaa, että alumnit ovat halukkaita toteuttamaan yhteistyötä yliopiston 

kanssa, se ilmenee sekä kyselyssä että heidän kanssa käydyissä keskusteluissa. Voidaan siis 

olettaa, että pienikin edistyminen yliopistolta saa alumnien puolelta vastakaikua. Tämä ruokkii 

yhteistyötä ja antaa myös uskoa tulevaisuuden toimintaan. On siis uskallettava aloittaa, sillä 

tehty työ varmasti palkitaan tulevaisuudessa.  



 

 

   

 

80 

LÄHTEET 

 

Aalto. 2018. Aalto Thesis. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: 

https://www.aalto.fi/fi/aaltothesis 

 

Aalto. 2021. Mentorointiohjelma Aalto-yliopiston alumneille ja opiskelijoille. [WWW-sivu]. 

[viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: https://www.aalto.fi/fi/alumneille/mentorointiohjelma-aalto-

yliopiston-alumneille-ja-opiskelijoille 

 

AAU. 2014. Charitable Giving and Universities and Colleges. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 

16.8.2021]. Saatavissa: 

https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU%20Files/Key%20Issues/Taxation%20%26%20F

inance/Charitable-Gifts-FINAL.pdf 

 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere, Osuuskunta Vastapaino. 331 s. 

 

Bethell, J. T. Hunt, R. M. Shenton, R. 2000. Harvard A to Z. Cambridge, Harvard University 

Press. 396 s. 

 

Birkner, Z. Máhr, T. Rodek Berkes, N. 2017. Changes in Responsibilities and Tasks of 

Universities in Regional Innovation Ecosystem. Nase gospodarstvo / Our Economy, Vol. 63, 

nro 2, s. 15–21 

 

Cai, Y. Etzkowitz, H. 2020. Theorizing the Triple Helix model: Past, present, and future. Triple 

Helix Journal, s. 1–38 

 

Cambridge Dictionary. 2020. Alumni. [WWW-sivu]. [viitattu 8.10.2020]. Saatavissa: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alumni 

 

De Novellis, M. 2020. What Will Business Schools Look Like After COVID-19? 

[Verkkojulkaisu]. [viitattu 26.3.2021]. Saatavissa: 



 

 

   

 

81 

https://www.aacsb.edu/insights/2020/october/what_will_business_schools_look_like_after_co

vid-19 

 

Dictionary.com. 2021 Alumni vs. Alumnus. [WWW-sivu.]. viitattu 16.8.2021. Saatavissa: 

https://www.dictionary.com/e/alumni-vs-alumnus/ 

 

Dollinger, M.  Arkoudis, S. & Marangell, S. 2019. University alumni mentoring programs: a 

win-win?  Journal of Higher Education Policy and Management. Vol. 7, nro 4, s. 375–389 

 

Ebert, K. Axelsson, L. Harbor, J. 2015. Opportunities and challenges for building alumni 

networks in Sweden: a case study of Stockholm University. Journal of Higher Education Policy 

and Management. Vol. 37, nro 2, s. 252–262 

 

Etzkowitz, H. Webster, A. Gebhardt, C. Terra, B. R. C. 2000. The future of the university and 

the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research 

Policy. Vol. 29, nro 2, s. 313–330 

 

Facebook. 2020. Kaplaakin alumni. [WWW-sivu]. [viitattu 8.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.facebook.com/KaplaakinAlumni/ 

 

Franco, M. Haase, H. 2015. University-industry cooperation: Researchers’ motivations and 

interaction channels. Journal of Engineering and Technology Management. Vol. 36, s. 41-51 

 

Frank & Marshall College. 2020. History of the Alumni Association. [WWW-sivu]. [viitattu 

8.10.2020]. Saatavissa:  

https://www.fandm.edu/alumni-connections/alumni-association/history-of-the-alumni-

association 

 

Gaier, S. 2001. Increasing Alumni Involvement and Alumni Financial Support through a 

Student Alumni Association. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 23.3.2021]. Saatavissa: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED451767.pdf  

 



 

 

   

 

82 

Garrett, G. 2016. How Business Education Will Look in the Future. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 

16.3.2021]. Saatavissa: https://magazine.wharton.upenn.edu/digital/how-business-education-

will-look-in-the-future/ 

 

Hannikainen-Himanen, E. 2020. Urapalveluvastaava. LUT-yliopisto. Haastattelu. 9.12.2020 

 

Harvard Alumni. 2020. About the Harvard Alumni Association. [WWW-sivu]. [viitattu 

9.10.2020]. Saatavissa: https://alumni.harvard.edu/community/about-haa 

 

Hawawini, G. Cornuel, E. 2005. The future of business schools. The Journal of management 

development. Vol. 24, nro 9, s. 770–782 

 

Helsingin yliopisto. 2020. Esittely ja historia. [WWW-sivu]. [viitattu 9.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.helsinki.fi/fi/alumniyhdistys/esittely-ja-historia 

 

Helsingin yliopisto. 2021a. Alumneille. [WWW-sivu]. [viitattu 18.3.2021]. Saatavissa: 

helsinki.fi/fi/yhteistyo/alumneille 

 

Helsingin ylipisto. 2021b. Mentorointi. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: 

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/mentorointi 

 

Hladchenko, M. Pinheiro, R. 2019. Implementing the Triple Helix Model: Mean-Ends 

Decoupling at the State Level? Minerva (London), Vol. 57, s. 1–22 

 

Hyvärinen, M. Nikander, P. Ruusuvuori, J. (toim.). Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere, 

Kustannusosakeyhtiö Vastapaino. 460 s. 

 

Isotalo, M. 2010. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 

15.3.2021]. Saatavissa: https://www.akavanerityisalat.fi/files/2618/Mentorointiopas.pdf 

 



 

 

   

 

83 

Jyväskylän yliopisto. 2021. Mentorointi. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat-ja-

oppiaineet/viestinta/mentorointi  

 

Kananen, J. 2008. Kvantti – Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu. 159 s.  

 

Kaplaaki ry. 2020. Kaplaakin alumni. [WWW-sivu]. [viitattu 8.10.2020]. Saatavissa: 

http://kaplaaki.fi/alumni/ 

 

Kelola, K. 2020. Haluan antaa takaisin, siksi lahjoitan Helsingin yliopistolle. [Verkkojulkaisu]. 

[viitattu 27.10.2020]. Saatavissa:  

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/haluan-antaa-takaisin-siksi-

lahjoitan-helsingin-yliopistolle 

 

Koponen, H. Syyslahti, H. Uusitalo, L. 2021. Kaplaakin Alumit Ry:n hallituksen edustajat. 

Haastattelu. 15.1.2021 

 

Kähkönen, S. 2020. Tuotantotaloudesta valmistuneiden urapolut analysoitu 30 vuoden ajalta 

somen avulla. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 10.6.2021]. Saatavissa: 

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tuotantotaloudesta-valmistuneiden-urapolut-analysoitu-

30-vuoden-ajalta-somen-

avulla?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=News&utm_term=tutkimu

s&utm_content=Tuotantotaloudesta+valmistuneet 

 

Lee, Y. S. 2000. The Sustainability of University-Industry Research Collaboration: An 

Empirical Assessment. Journal of Technology Transfer. Vol. 25, nro 2, s. 111–133 

 

Lin, J-Y. 2017. Balancing industry collaboration and academic innovation: The contingent role 

of collaboration-specific attributes. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 123, s. 

216–228 

 



 

 

   

 

84 

LinkedIn. 2020a. Kaplaakin alumni ry. [WWW-sivu]. [viitattu 8.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.linkedin.com/company/kaplaakinalumni 

 

LinkedIn. 2020b. LUT University Alumni. [WWW-sivu]. [viitattu 28.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.linkedin.com/groups/1735827/ 

 

Liu, C. 2019. The Tensions of University-City Relations in the Knowledge Society. Education 

and urban society, Vol. 51, s. 120–143 

 

Luo, Z. Chen, C. Wang, X. 2016. Alumni Relations in Chinese HEIs: Case Studies of Three 

Major Universities. Frontiers of education in China. Vol. 11, nro 1, s. 74–101 

 

LUT University. 2020a. LUT Arkisto – Valmistuneet 

 

LUT University. 2020b. Mitä on alumnitoiminta? [WWW-sivu]. [viitattu 21.10.2020]. 

Saatavissa:  

https://www.lut.fi/alumnit/osallistu-ja-

verkostoidu;jsessionid=ACFFF0C21C281A009A25D7FB73AEC7C1.wwwlut1 

 

LUT University. 2020c. LUT-kauppakorkeakoulu vastaanotti historiansa suurimman 

henkilölahjoituksen – miljoonapotilla perustetaan myynnin professuuri ja myllätään 

myyntityöhön liittyviä asenteita. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 27.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/lut-kauppakorkeakoulu-

vastaanotti-historiansa-suurimman-henkilolahjoituksen-%E2%80%93-miljoonapotilla-

perustetaan-myynnin-professuuri-ja-myllataan-myyntityoho 

 

LUT University. 2020d. LUT:n alumnien omat yhdistykset. [WWW-sivu]. [viitattu 8.10.2020]. 

Saatavissa: 

https://www.lut.fi/alumnit/yhdistystoiminta;jsessionid=CA68817AA07AE068F2117F745C42

A96E.wwwlut2 

 



 

 

   

 

85 

LUT University. 2020e. Kuinka voimme auttaa? [WWW-sivu]. [viitattu 28.10.2020]. 

Saatavissa: https://www.lut.fi/alumnit/palvelut 

 

LUT University. 2021a. LUT-yliopisto rikkoi 4000 valmistuneen tuotantotalouden diplomi-

insinöörin rajapyykin. [WWW-sivu]. [viitattu 10.8.2021]. Saatavissa: 

https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/lut-yliopisto-rikkoi-4-

000-valmistuneen-tuotantotalouden-diplomi-insinoorin-rajapyykin 

 

LUT University. 2021b. Alumnit. [WWW-sivu]. [viitattu 18.3.2021]. Saatavissa:  

https://www.lut.fi/alumnit 

 

LUT University. 2021c. Tue tiedettä – LUT-yliopiston varainhankintakampanja 2020-2022. 

[WWW-sivu]. [viitattu 21.3.2021]. Saatavissa: https://www.lut.fi/tutustu-

meihin/varainhankinta-2022 

 

Moradi, Y. Noori, S. 2020. Entrepreneurial Cooperation Model between University and SMEs: 

A Case Study in Iran. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 24.3.2021]. Saatavissa: 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9140?type=check_update&version=1 

 

Niemi, H. 2016.  Building Partnerships in an Educational Ecosystem. Center for Educational 

Policy Studies Journal. Vol. 6, nro 3, s. 5–15 

 

Nievis-Grafals, S. 2017. 90 Years of The AU Alumni Family. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 

26.3.2021]. Saatavissa: https://www.american.edu/alumni/about/alumni-association-detailed-

history.cfm 

 

Niinivaara, J. 2019. Opetus kehittyy järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti. [Verkkojulkaisu]. 

[viitattu 15.3.2021]. Saatavissa:  

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/opetus-kehittyy-

jarjestelmallisesti-ja-yhteisollisesti 

 

 



 

 

   

 

86 

NYU. 2021a. About NYU. [WWW-sivu]. [viitattu 26.3.2021]. Saatavissa:  

https://www.nyu.edu/about.html 

 

NYU. 2021b. NYU Alumni Clubs. [WWW-sivu]. [viitattu 26.3.2021]. Saatavissa:  

https://www.nyu.edu/alumni/get-involved/alumni-clubs.html 

 

O’Byrne, D. Bond, C. 2014. Back to the future: the idea of a university revisited. Journal of 

Higher Education Policy and Management. Vol. 24, nro 5, s. 571–584 

 

Orazbayeva, B. Plewa, C. Davey, T. Muros, V. G. 2019. The Future of University-Business 

Cooperation: Research and Practice Priorities. Journal of Engineering and Technology 

Management. Vol. 54, s. 67–80 

 

Oulun yliopisto. 2021. Mentorointi. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa:  

https://www.oulu.fi/fi/yhteistyo/alumnitoiminta/mentorointi  

 

Pekkola, S. Saunila, M. Ukko, J. Rantala, T. 2016. The role of performance measurement in 

developing industrial services. Journal of Quality in Maintenance Engineering. Vol. 22, nro 3, 

s. 264–276 

 

Paleari, S. Donina, D. Meoli, M. 2014. The role of the university in twenty-first century 

Europian society. The Journal of technology transfer, Vol. 40, nro 3, s. 369–379 

 

Sarpong, D. AbdRazak, A. Alexander, E. Meissner, D. 2017. Organizing practices of 

university, industry and government that facilitate (or impede) the transition to a hybrid triple 

helix model of innovation. Technological Forecasting & Social Change. Vol. 123, s. 142–152 

 

Singh, R. Ragins, B. R. Tharenou, P. 2009. What matters most? The relative role of mentoring 

and career capital in career success. Journal of Vocational Behaviour. Vol. 75, nro 1, s. 56–67 

 

Stephenson, A. L. Yerger, D. B. 2014. Does brand identification transform alumni into 

university advocates? Int Rev Public Nonprofit Mark. Vol. 11, s. 243–262 



 

 

   

 

87 

 

Stephenson, A. L. Bell, N. 2014. Motivation for alumni donations: a social identity perspective 

on the role of branding in higher education. International Journal of Nonprofit and Voluntary 

Sector Marketing. Vol. 19, nro 3, s. 176–186 

 

Suomisanakirja. 2020. Alumni. [WWW-sivu]. [viitattu 8.10.2020]. Saatavissa: 

https://www.suomisanakirja.fi/alumni 

 

Szücs, F. 2018. Research, subsidies, industry-university cooperation and innovation. Research 

Policy. Vol. 47, nro 7, s. 1256–1266 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu. 2020. Pirstaleinen työelämä tarjoaa uudenlaisia työnteon 

muotoja. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa:  

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/pirstaleinen-tyoelama-tarjoaa-uudenlaisia-tyonteon-

muotoja 

 

Tampereen yliopisto. 2021. Tule mentoriksi osaajalle. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. 

Saatavissa: https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/loyda-osaaja/tule-mentoriksi 

 

Taylor, S. 2020. A Bellwether for the Future of Business Schools. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 

16.3.2021]. Saatavissa: https://bized.aacsb.edu/articles/2020/july/a-bellwether-for-the-future-

of-business-schools  

 

Turun yliopisto. 2021a. Turun yliopiston alumnit. [WWW-sivu]. [viitattu 18.3.2021]. 

Saatavissa: utu.fi/fi/yliopisto/alumneille 

 

Turun yliopisto. 2021b. Mentorointi. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/alumnit/mentorointi 

 

Universities UK. 2014. Strategic fundraising. [Verkkojulkaisu]. [viitattu 26.3.2021]. 

Saatavissa: https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-

analysis/reports/Documents/2014/strategic-fundraising.pdf 



 

 

   

 

88 

 

Vaasan yliopisto. 2021. Mentorointiohjelma. [WWW-sivu]. [viitattu 15.3.2021]. Saatavissa: 

https://www.univaasa.fi/fi/mentorointi 

 

Vero. 2020. Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa. [WWW-sivu]. [viitattu 16.8.2021]. 

Saatavissa:  

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48721/lahjoitusv%C3%A4hennys-

yhteis%C3%B6verotuksessa/) 

 

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa – määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki, 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 189 s. 



 

   

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. LUT:sta valmistuneet maisterit vuoden 2020 lopussa (LUT University 2020a) 

VUOSI ENTE YMTE KATI KETE KOTE SÄTE LATE TITE TUTA Yhteensä 

vuodessa 

Yhteensä 

kaikkiaan  

1973 3         3 3  

1974 3    8    8 19 22  

1975 8    9    10 27 49  

1980 21   4 18    15 58 287  

1985 40   13 32    37 122 779  

1990 65   23 29   2 61 180 1548  

1995 34  10 49 49   31 99 272 2600  

2000 68  87 55 35 3  49 89 386 4275  

2005 50 10 122 39 53 32  45 99 450 6400  

2010 37 55 185 59 104 66 25 115 226 872 9538  

2011 36 33 152 46 63 40 27 30 146 573 10,111  

2012 37 28 185 32 74 38 27 42 125 588 10,699  

2013 32 30 187 43 78 27 32 27 159 615 11,314  

2014 40 34 192 36 64 26 30 20 142 584 11,898  

2015 41 21 186 26 65 39 32 40 146 596 12,494  

2016 42 32 165 26 57 32 20 43 158 575 13,069  

2017 26 38 237 28 76 33 27 45 147 657 13,726  

2018 34 40 201 37 64 32 42 49 142 641 14,367  

2019 64 70 240 34 82 31 23 65 171 780 15,147  

2020 70 37 266 43 87 73 30 37 147 790 15,937  

YHT. 1764 574 3768 1446 2031 748 351 1310 3945 15,937  
 

        



 

   

 

Liite 2. LUT:sta valmistuneet tohtorit vuoden 2020 lopussa (LUT University 2020a) 

 

 

VUOSI ENTE YMTE KATI KETE KOTE SÄTE LATE TITE TUTA Yhteensä 

vuodessa 

Yhteensä 

kaikkiaan 

1973         1 1 1 

1974           1 

1975           1 

1980           3 

1985           5 

1990     1     1 9 

1995 2  2     1 2 7 37 

2000 2  2 3 4 2  2 1 16 101 

2005 3  6 8 2 5  4 5 33 227 

2010 2  8 7 3 10 4 3 5 42 412 

2011 3 3 9 3 4 3 6 5 10 46 458 

2012 4 4 6 5 3 7 3 3 7 42 500 

2013 7 2 7 7 6 8 5 2 13 57 557 

2014 7 3 8 8 11 7 7 2 10 63 620 

2015 2 2 6 8 12 11 8 3 7 59 679 

2016 3 1 6 8 7 6 4 2 11 48 727 

2017 4 2 8 10 10 7 4 3 6 54 781 

2018 3 2 7 7 10 5 5 3 12 54 835 

2019 4 2 7 10 8 7 6 4 8 56 891 

2020 3  8 9 5 10 5 2 8 50 941 

YHT. 88 26 129 151 127 123 67 72 158 941  



 

   

 

Liite 3. Alumnikyselyn saatekirje ja kysymykset 

 

Tuotantotalouden alumni: Vastaa alumnikyselyyn  

LUTista on valmistunut kohta 4 000 tuotantotalouden diplomi-insinööriä, joten meille on 

tärkeää kehittää alumnitoimintaamme entisestään. Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi 

nykyisestä toiminnastamme ja jaa toiveesi kanssamme. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja sen tulokset käsitellään täysin anonyymisti 

niin, että yksittäisiä vastauksia ei voida yhdistää vastaajan henkilöllisyyteen. Vastaa kyselyyn 

28.2.2021 mennessä. 

Lisätietoja: Tutkimusapulainen Anni Hartikainen (anni.hartikainen@lut.fi) 

1. Sukupuoli  

o Mies 

o Nainen 

o Muu 

2. Ikä  

o 18–25 

o 26–35 

o 36–45 

o 46–55 

o yli 55 

  

mailto:anni.hartikainen@lut.fi


 

   

 

3. Minkä/mitkä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut LUT-yliopistossa? (Jos olet valmistunut 

ennen kandidaatin tutkinnon erittelyä, valitse sekä tekniikan kandidaatti- että diplomi-

insinööritutkinto ja merkitse sama valmistumisvuosi.)  

o Tekniikan kandidaatti  Valmistumisvuosi _____ 

o Diplomi-insinööri   Valmistumisvuosi _____ 

o Tekniikan lisensiaatti   Valmistumisvuosi _____ 

o Tekniikan tohtori   Valmistumisvuosi _____ 

4. Osallistuitko opintojesi aikana opiskelijatoimintaan (esim. kiltatoiminta, tutorointi, 

ylioppilaskunta, kerhot tms.)? 

o Kyllä, erittäin aktiivisesti 

o Kyllä, mutta en kovin aktiivisesti 

o Ei, en osallistunut juuri lainkaan tai ollenkaan 

 

5. Mihin näistä osallistuit? 

▪ Opiskelijatapahtumat (vuosijuhlat, sitsit, bileet, hyvinvointitapahtumat tms.) 

▪ Kiltatoiminta (hallitus- tai toimihenkilötehtävät tms.) 

▪ Ylioppilaskunta (hallitus, sihteeristö tms.) 

▪ Opiskelijaedustajana toimiminen (HallOpEd, Kollegiot, akateemiset neuvostot tms.) 

▪ Tuutorointi 

▪ Kerhotoiminta 

▪ Joku muu, mikä? __________________ 

 

6. Saitko opintojesi aikana tai heti valmistumisen jälkeen tietoa tuotantotalouden 

alumnitoiminnasta? 

o Kyllä, sain kaiken tarvitsemani tiedon 

o Kyllä, mutta olisin kaivannut lisätietoja 

o Ei, en saanut minkäänlaista tietoa 

  



 

   

 

7. Minkälaista tietoa sait ja miten tarjottua tietoa voitaisiin kehittää? 

 

 

 

 

8. Olisitko kaivannut enemmän tietoa alumnitoiminnasta? 

o Kyllä 

o En 

 

9. Minkälaista tietoa olisit kaivannut? 

 

 

 

 

10. Oletko osallistunut LUT:n tai killan alumniyhdistyksen järjestämään alumnitoimintaan 

valmistumisesi jälkeen? 

o Kyllä 

o En 

 

11. Mihin seuraavista olet osallistunut? 

▪ Ekskursiot 

▪ Seminaarit 

▪ Diplomi- ja harjoitustyöt (ohjaajan roolissa tai jokin muu) 

▪ Luentovierailut Vapaa-ajan tapahtumat  

▪ Joku muu, mikä? _________________ 

 

12. Oletko kiinnostunut osallistumaan alumnitoimintaan tulevaisuudessa? 

o Kyllä 

o En 

o En osaa sanoa 



 

   

 

13. Mihin alla olevista vaihtoehdoista olisit kiinnostunut osallistumaan? 

▪ Ekskursiot 

▪ Seminaarit 

▪ Diplomi- ja harjoitustyöt (ohjaajan roolissa tai jokin muu) 

▪ Luentovierailut 

▪ Vapaa-ajan tapahtumat  

▪ Joku muu, mikä? ____________ 

 

14. Olisitko kiinnostunut kuulemaan LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelman tilanteesta 

sähköisen uutiskirjeen muodossa? 

o Kyllä 

o En 

o En osaa sanoa 

 

15. Kuinka usein haluaisit vastaanottaa uutiskirjeen? 

o Kerran vuodessa 

o Kaksi kertaa vuodessa 

o Neljä kertaa vuodessa  

o Joku muu, mikä? ___________________ 

 

16. Mistä koulutusohjelman asioista olisit erityisesti kiinnostunut kuulemaan uutiskirjeessä? 

 

 

 

 

  



 

   

 

17. Miten tärkeänä näet yliopiston ja alumien välisen yhteistyön? 

o (ei mielipidettä) 

o (en yhtään tärkeänä) 

o (jokseenkin tärkeänä) 

o (neutraali) 

o (melko tärkeänä) 

o (erittäin tärkeänä) 

18. Mitä hyötyjä onnistuneella yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa? 

 

 

 

 

19. Miten tärkeänä osana onnistunutta alumnitoimintaa näet seuraavat osa-alueet? 

1 (ei lainkaan tärkeää) 

2 (ei kovin tärkeää) 

3 (neutraali) 

4 (melko tärkeää) 

5 (erittäin tärkeää) 

 

  

1 2 3 4 5 

Yliopiston ja alumnien välinen yhteistyö 

Alumien keskinäinen yhteistyö 

Valmistuvien aktiivinen rekrytointi  
osaksi toimintaa 

Viestintä 

Yliopiston aktiivisuus alumnien 

suuntaan 



 

   

 

20. Arvioi seuraavien kanavien hyödyllisyyttä alumneille tarjottavan 

informaation osalta  

 

1. (täysin hyödytön) 

2. (melko hyödytön) 

3. (ei hyödytön eikä hyödyllinen) 

4. (melko hyödyllinen) 

5. (todella hyödyllinen) 

 

21. Mitä muita kanavia viestinnässä voitaisiin hyödyntää? 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 

Facebook 

LinkedIn 

Instagram 

Yliopiston verkkosivut 

Uutiskirjeet 

Sähköposti 



 

   

 

22. Miten seuraavat väitteet kuvaavat mielipiteitäsi alumnitoiminnasta? 

 

1 (erittäin huonosti) 

2 (melko huonosti) 

3 (neutraali) 

4 (melko hyvin) 

5 (erittäin hyvin) 

 

23. Mihin sektoriin nykyinen työpaikkasi kuuluu? 

o Kunta/Valtio 

o Yksityinen sektori 

o Järjestö/säätiö 

o Yrittäjä 

o Joku muu, mikä? ____________________ 

o En ole työelämässä tällä hetkellä 

 

  

1 2 3 4 5 

Näen alumnitoiminnan tärkeänä 

jatkumona opintojen jälkeen 

Alumnitoimintaan pitäisi panostaa 

enemmän tulevaisuudessa 

Alumnitoiminta palvelee vain pientä 

joukkoa valmistuneista 

Alumnitoiminta vastaa 
kiinnostuksenkohteitani 



 

   

 

24. Kuinka kauan olet ollut viimeisimmässä työpaikassasi? 

o Alle vuoden 

o 1–3 vuotta 

o 3–5 vuotta 

o 5–10 vuotta 

o Yli 10 vuotta 

o En ole työelämässä tällä hetkellä 

 

25. Mikä on asemasi nykyisessä työpaikassa? 

o Harjoittelija 

o Työntekijä 

o Asiantuntija 

o Keskijohto 

o Ylempi johto 

o Yrittäjä 

o En ole työelämässä tällä hetkellä 

o Joku muu, mikä? ________________ 

 

  



 

   

 

26. Miten seuraavat väitteet vastaavat kokemuksiasi työelämässä? 

1 (erittäin huonosti) 

2 (melko huonosti) 

3 (neutraali) 

4 (melko hyvin) 

5 (erittäin hyvin) 

 

27. Arvioi seuraavien väitteiden toteutumista omasta näkökulmastasi 

1 (ei lainkaan totta) 

2 (ei kovinkaan totta) 

3 (neutraali) 

4 (melko totta) 

5 (täysin totta) 

 

1 2 3 4 5 

Koulutukseni vastaa nykyistä 

työtehtävääni 
Koulutustani arvostetaan työelämässä 

Koen opintojeni edistäneen 

urakehitystäni 

Kollegojeni mielestä suorittamani 

tutkinto on arvostettu 

1 2 3 4 5 

Olen suunnitellut jatkokouluttautumista 

vahvistaakseni ammatillista osaamistani 

Yliopisto tarjoaa minulle 

mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti 

Toivoisin yliopistolta enemmän tukea 

ammatilliseen kehittymiseeni 

Haluaisin tulevaisuudessa osallistua 

yliopiston kanssa yhteistyössä 

toteutettavaan tutkimushankkeeseen 

Koen ammatillisen kehittymiseni olevan 

omissa käsissäni, enkä näe yliopistolla 

olevan siihen minkäänlaista 

vaikutusmahdollisuutta 



 

   

 

Liite 4. Alumnihaastattelun runko 

 

Tausta 

 

• Milloin olet opiskellut LUT:ssa ja milloin valmistuit? 

• Minkälaisia työtehtäviä olet tehnyt valmistumisesi jälkeen? 

• Minkälainen on nykyinen roolisi työelämässä? 

• Mitkä koulutuksen tuomat taidot ovat olleet erityisen tärkeitä työelämässä ja ammatillisen 

osaamisesi kehittymisessä? 

• Mikä olisi ollut olennaista tuoda paremmin esille koulutuksen aikana? 

 

Koulutus 

 

• Yli puolet alumnikyselyyn vastanneista henkilöistä arvioi, että heidän koulutustaan 

arvostetaan työelämässä erittäin hyvin. Näetkö tämän toteutuneen kohdallasi? 

o Minkälaisissa tilanteissa näet koulutuksen arvostuksen olleen erityisen suuri, 

milloin alhaisempi? 

•  Oletko suunnitellut/toteuttanut jatkokouluttautumista valmistumisesi jälkeen? 

o Olisitko kaivannut yliopistolta vaihtoehtoja tämän toteuttamiseen? 

• Millä keinoin koulutusohjelma olisi pystynyt tukemaan ammatillista kehittymistäsi 

paremmin? 

 

Ammatillinen osaaminen 

 

• Tuotantotalouden koulutuksen perustana on kouluttaa tieto- ja johtamistaitoja osaavia 

ammattilaisia työelämään. Näetkö tämän onnistuneen käytännössä? 

o Olisiko tällaisista tilanteista joitain esimerkkejä? 

• Mitkä taidot nykypäivänä valmistuvien opiskelijoiden olisi erityisen tärkeää osata 

työelämään siirtyessä? 

 

 

 



 

   

 

Yhteistyö yliopiston ja muiden alumnien kanssa 

 

• Oletko ollut yliopistoon yhteydessä valmistumisesi jälkeen? Millä tavoin? 

o Olisitko ollut kiinnostunut tekemään yhteistyötä tulevaisuudessa? Minkälaista? Jos 

et, niin miksi? 

o Miten toteutettua yhteydenpitoa voitaisiin mielestäsi kehittää? 

• Näetkö yliopiston alumnitoiminnan tärkeänä jatkumona valmistumisen jälkeen? 

o Minkälaisia hyötyjä onnistunut alumnitoiminta olisi voinut luoda sinulle? 

• Oletko ollut yhteydessä muihin alumneihin valmistumisen jälkeen? Jos olet, millä tavoin? 

• Minkälaista yhteydenpidon näkisit tärkeänä alumnien välillä? 

• Onko yliopiston tai yhdistyksen alumnitoiminta sinulle tuttua? 

o Jos on, niin millä tavalla? 

 


