
 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKUTUSARVIOINTI KOSKIEN YLEMPI AMK ‐KOULUTUSTA 

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN 2012–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaasa lokakuu 2015 



2 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

 
YLEMMÄN AMK‐KOULUTUKSEN VAIKUTUSARVIOINTI  

YHTEENVETO 

Stefan Granqvist 

Martina Englund 

__________________________________________________________________________________ 

Arviointi tarkoittaa toiminnan arvon ja tarkoituksen systemaattista tarkastusta (Sandberg & 
Faugert 2009) ja tämä voidaan yhdistää seuraavaan lainaukseen: ”Evaluation is the process of 
determining the merit, worth and value of things” (Scrivens 1991) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ammattikorkeakoulu Novia aloitti YAMK‐koulutuksen  insinöörikoulutuksen puitteissa vuonna 2007. 

Koulutuksen  sisältö  keskittyy  teollisuuden  ja  muiden  organisaatioiden  johtamiseen.  Kursseja  ovat 

itsetuntemus ja henkilökohtainen kehitys, organisaation kehitys, liiketoiminnan kehitys, henkilöstön‐ 

ja  prosessinjohtaminen,  tiedemetodiikka,  muutosten  johtaminen  ja  konfliktinkäsittely  ja  uuden 

teknologian soveltaminen. Nämä kurssit sekä laaja 30 opintopisteen opinnäytetyö antavat yhteensä 

60  opintopistettä.  Kaksivuotisesta  koulutuksesta,  johon  hyväksytään  20  opiskelijaa  vuosittain,  on 

valmistunut 72 opiskelijaa. 

Koulutuksen  suunnittelijat  ovat  alusta  asti  olleet  aktiivisia  kansallisissa  elimissä  koskien  YAMK‐

koulutuksen kehittämistä Suomessa. Novian teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmalla on 

todettu  kunnianhimo  systemaattisesti  suorittaa  arviointitutkimusta,  jonka  tulokset  voivat  toimia 

lähtökohtana  päätöksille  YAMK‐koulutuksen  kehitystyössä  ja  korkeakoulussa  sekä  yleisesti  ottaen 

niissä koulutusyksiköissä, joissa YAMK‐koulutusta harjoitetaan ja kehitetään. 

Tämä vaikutusarviointi  liittyy osittain kansallisesti perustettuun  ja rahoitettuun YAMK‐hankkeeseen 

”YAMK‐koulutus  vahvaksi  TKI‐vaikuttajaksi”,  joka  on  meneillään  vuosina  2013–2015,  ja  osittain 

koulutuksen  tavoitteisiin. Tämä  tutkimus on  laajempi verrattuna ensimmäiseen vaikutusarviointiin, 

joka tehtiin vuosina 2009–2012 saman koulutuksen puitteissa. Laajennettu vaikutusarviointi haluaa 

myös  kartoittaa  missä  määrin  aikuisopiskelija,  joka  useimmiten  on  työsuhteessa  johonkin 

organisaatioon tai yritykseen, voi osallistua ammattikorkeakoulun TKI‐toiminnan kehitykseen ja myös 

edistää  sitä aktiivisella osallistumisellaan, erilaisissa projektiopinnoissa  ja  tekemällä opinnäytetyön 
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läheisessä  yhteistyössä  ammattikorkeakoulun  TKI‐osaston  kanssa.  Tutkimuksessa  tehtiin  myös 

jäsenneltyjä  syvähaastatteluja  elinkeinoelämän  edustajien  kanssa.  Tutkimus,  kehitys  ja  innovaatio 

(TKI)  ovat  merkittäviä  tekijöitä  kansakunnan  kehitystyössä.  On  olemassa  oletus,  että  tutkinto‐

opiskelijoiden aktivointi tämän kaltaiseen toimintaan on hyödyksi koko arvoketjulle, johon kuuluvat 

korkeakoulu, opiskelijat, opettajat sekä kansallinen kehitys ja hyvinvointi. 

Tulosselvitykseen vastasi 26 valmistunutta insinööriä (Ylempi AMK), Master of Engineering, jotka ovat 

valmistuneet  vuosina  2012–2014.  Vastausprosentti  on  89,7  %.  Lisäksi  haastateltiin  kuutta 

yritysjohtajaa/yrityksen omistajaa, joilla on YAMK‐insinöörejä kyseisestä koulutuksesta työntekijöinä 

yrityksessä/organisaatiossa. Haastattelujen vastausprosentti on 100 %. Tutkimustulokset on nähtävä 

pätevinä tässä yhteydessä eikä minkäänlaista aikomusta yleistää. 

Tulosselvityksestä  selviää,  että  nykyisissä  tehtävissä  urakoitsijoina  ja/tai  työntekijöinä  opiskelijat 

käyttävät  sitä, mitä he ovat opiskeluaikanaan oppineet. Vaikuttaa myös  siltä, että YAMK‐koulutus 

edistää  uraa.  Tutkimus  todistaa,  että  YAMK‐tutkinto  ja  uusi  asema  työssä  liittyvät  yhteen. 

Yhteenlaskettu teholuku,  indeksi, ROEE 4.230 osoittaa, että tavoite, sisältö  ja menetelmät koetaan 

lähes erinomaisiksi. Tutkimuksessa tuodaan kuitenkin esiin kehitysehdotuksia. 

Tutkimus osoittaa, että  tätä  tutkintomuotoa  vie eteenpäin  tarve,  tarve  kehittää  sekä  itseään että 

yritystä/organisaatiota.  Voidaan  puhua  win‐win‐tilanteesta.  Haastattelut  yritysjohtajien/yrittäjien 

kanssa  vahvistavat  tätä,  koska  viesti  on  seuraava:  ”Tämä  on  koulutus,  jota  tarvitsemme 

kehittyäksemme”. Tutkimus ehdottaa koulutuksen sisällön jatkuvaa kehitystä ja, että tämä tehdään 

yhteistyössä  sekä  tiedeyhteisön että elinkeinoelämän  kanssa. Erillisessä  tulosselvityksessä on  lisää 

parannusehdotuksia. 

Tulosselvitys  osoittaa  myös,  että  on  tarvetta  kehittää  YAMK‐koulutuksen  ja  korkeakoulun  TKI:n 

dialogia  ja  vuorovaikutusta.  Koulutusohjaajien  dialogia,  tietoa  ja  omistautumista  pitää  tehostaa, 

mutta  täytyy  ymmärtää,  että  aikuisopiskelijat  tasapainoilevat  opintojen  ja  työn  välillä.  Tämä  on 

tosiasia, joka voidaan kokea tutkimustyöhön ja kehitykseen osallistumisen ja vaikuttamisen esteeksi. 

Korkeakoulun,  opettajien  ja  koulutusvastaavien  pitää  keskittyä  tiedottamiseen  sellaisista  arvoista, 

jotka  voidaan  luoda  integroinnilla  ja  me‐hengellä.  Tiukka  reviiriajattelu  pitää  jättää  sikseen. 

Elinkeinoelämän  ja  korkeakoulun  täytyy  uskaltaa  ja  haluta  tehdä  yhteistyötä  molemminpuolista 

kehitystä varten. 

On  suositeltavaa,  että  samankaltainen  vaikutusarviointi  suoritetaan  joka  kolmas  vuosi  tällaisissa 

koulutusohjelmissa. 
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TAUSTA 

 

Edelleenkin on olemassa vain muutama koulutusarviointi, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin 

(vertaa muun muassa Fayolle & Klandt 2005  ja Granqvist 2011), ehkä kuusi mallia kansainvälisellä 

areenalla. Nämä mallit ovat Kolvereidin malli  (1997), Kirkpatrickin malli  (1998), Fayollen, Gaillyn  ja 

Lassas‐Clercin malli (2007), Yorksin, Beechlerin ja Ciporenin malli (2007), Honigin malli (2004) ja ROEE‐

malli ¹ (Granqvist 2011). 

Kyse on usein siitä, että vaikutusarvioinnit ovat niin laajoja, että sellaisia ei ryhdytä tekemään tai sitten 

ne voidaan  joutua keskeyttämään puolivälissä resurssien puutteen takia (vertaa Kirkpatrick 1998  ja 

Heinonen & Poikkijoki 2006). 

Kansallisen Ylempi AMK  ‐hanke 2013–2015:n puitteissa aloitettiin tämä tutkimus  ja siihen  lisättynä 

kytkentä  tutkimukseen  ja  kehitykseen  (TKI).  Kansallinen  hanke  on  jaettu  eri  työpajoihin  ja  tämä 

tutkimus on suoritettu työpajassa 2 (Työpaja 2/YAMK 2015). 

Tutkimuksessa, joka on kokonaistutkimus, olemme kyselyllä (e‐lomake/Åbo Akademi/sg, katso liite 1) 

kysyneet  29  valmistuneelta  Ylempi  AMK  ‐insinööriltä mitä mieltä  he  ovat  koulutuksesta  ja missä 

määrin he voivat käyttää koulutuksessa oppimaansa työelämässä. Olemme myös kartoittaneet, miten 

valmistuneet  arvioivat  kiinnostustaan  ja  mahdollisuuksiaan  osallistua  ammattikorkeakoulun  TKI‐

toimintaan opinnäytetyöprosessin yhteydessä. Kysely suoritettiin ajalla 2014–2015. 

Kuusi haastattelua yritysjohtajien ja yritysomistajien kanssa suoritettiin vuonna 2015. 

Arvioinnin teorianmuodostus perustuu suureksi osaksi Kirkpatrickin arviointimalliin vuodelta 1998 ja 

Granqvistin  ROEE‐malliin  vuodelta  2011.  Granqvistin  malli  vuodelta  2011  nostaa  erityisesti  esiin 

oppimista ja enemmän pedagogisia muuttujia verrattuna aikaisempiin arviointimalleihin. 

 

 

 

 

 

 

¹ ROEE = Return on Educational Efforts within Entrepreneurship Education 
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1. LYHYESTI ARVIOINTITYÖKALUSTA 

 

ROEE‐malli  vaikutusarviointityökaluna  perustuu  teoriaan,  joka  on  ensimmäisiä  edukatiivisia 

koulutusteorioita  (Herbart  1776–1841),  ja  Kirkpatrickin  arviointimalliin  (1998).  Oppimisen 

mittaaminen perustuu asteisiin (loops and steps), toisin sanoen oppiminen koostuu eri tasoista, jotka 

rakentuvat  toistensa  päälle,  ja  se  alkaa  yksinkertaisella  oppimisella  ja  etenee  kohti  enemmän 

pohdiskelevaa oppimista ja deutero‐oppimista. 

Kokonaisarvioinnissa käytetty arviointimalli seuraa kuviossa 1: 

 

   
  Kuvio 1. ROEE‐malli (Granqvist 2011). 

 

Muuttajien ja faktorin selitys: Innehåll = Sisältö (S), Metoder = Menetelmät (M), Reaktioner = Reaktiot 

(R), Lärande = Oppiminen (O), Beteende = Käyttäytyminen (K), Effektmått = ROEE. 
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Malli kuviossa 1 on kartiomuotoinen ja pyöreä. Se välittää sanomaa ja ideaa siitä, että vaikutusarviointi 

on: 

a) Prosessi sisältäen kuusi vaihetta, vaiheet rakentuvat toistensa päälle 

b) Oppimisprosessi alkaa panoksilla joita prosessoidaan 

c) Koulutusta vastaanottava reagoi jollakin tavalla 

d) Opiskelija ”ottaa vastaan” koulutusta ja tämä antaa edellytyksiä käyttäytymiseen 

e) ROEE on nähtävä vaikutusmittana joka perustuu malliin kuuluvien havainnointimuuttujien, eli 

osatekijöiden, mittaustuloksiin. 

Malli koostuu erillisistä osista jotka ovat kytkettyjä toisiinsa ”suonella”, ja vuorovaikutusnuoli korostaa 

erillisten  osatekijöiden  yhteyttä  (Granqvist  2011).  Näin  ollen  osista  tulee  kokonaisuuden 

rakennuskiviä. Kokonaisuus koostuu siis osista joita erikseen voidaan ja pitääkin analysoida, mutta ne 

pitää  laittaa  asiayhteyteensä,  prosessiinsa,  joka  tässä  tapauksessa  on  johtajuuskoulutus.  Mallin 

rakenne osatekijöineen antaa tilaa nähdä osatekijät muuttujina. Tämä puolestaan voi mahdollistaa 

pyrkimystä löytää yhteyttä panosten ja vaikutusten välillä. 

 

2. TULOSSELVITYS 

 

Tulosselvitys  selittää  ja  analysoi  empiirisen  tutkimuksen  tuloksia.  Tutkimus  suoritettiin  ajalla 

1.8.2014–13.6.2015. Apuvälineenä tietojenkäsittelyssä on käytetty R‐tietojenkäsittelytyökalua.  

Kokonaistutkimus käsitti 29 valmistunutta YAMK‐insinööriä joista 26 vastasi kyselyyn. Ensimmäisessä 

vaiheessa  palautettiin  18  vastausta  ja  muistutuksen  jälkeen  palautettiin  kahdeksan  vastausta. 

Vastausprosentti on 89,5 %. Kenttätutkimus tehtiin kyselyn muodossa ja sähköisen lomakkeen avulla 

(e‐lomake, Åbo Akademi/sg,  katso  liite  1). Huolellista  ja  erittäin  aikaa  vievää  suunnittelua  tehtiin 

ennen täysimittaista  levitystä. Kysymykset sekä  järjestelmällisyyttä vietiin sähköiseen tietokantaan. 

Toimivuus testattiin kahdella vastaajalla ja heidän vastauksensa ovat mukana tulosselvityksessä koska 

pilottitestin  todettiin  toimivan.  Kyselyyn  vastanneet  saivat  YAMK‐tutkintonsa  koulutuksesta 

Teknologiaosaamisen johtaminen vuosina 2012, 2013 ja 2014. 

Haastattelut suoritettiin maaliskuussa–elokuussa 2015 ja haastatteluoppaassa oli perustana yhdeksän 

kysymystä (katso liite 2). Haastattelut tehtiin joko yrityksessä paikan päällä tai niin, että yritysjohtaja 

tuli  haastattelutilaisuuteen  Noviaan.  Vastausprosentti  oli  100  %.  Kysytyt  kysymykset  testattiin 

kahdella  yritysjohtajalla  ennen  lopullisen  haastatteluoppaan  puhtaaksikirjoittamista.  Tulosselvitys 
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alkaa  kyselytuloksilla  ja  sen  jälkeen  esitetään  haastattelutulokset  luvussa  4.  Tulosselvityksessä 

esitetään olennaiset tulokset ja kommentit. 

 

2.1. Kuvaileva tilasto 

 

Kuvailevaa  (deskriptiivinen)  tilastoa  esitellään  taulukoina,  mittausarvoina  ja  kommentteina. 

Mittausarvot,  jotka  selitetään,  ovat  jokaisen  muuttujan  vastaustuloksen  keskiarvoja,  esim. 

koulutuksen sisällön keskiarvo. 

 

2.2. Taustamuuttujat 

 

Kyselyyn vastanneiden jakauma on seuraava: 

 

VALMISTUMISVUOSI 
 

VALMISTUNEIDEN MÄÄRÄ VASTANNEIDEN MÄÄRÄ

2012 
 

9 9 

2013 
 

10 8 

2014 
 

10 9 

YHTEENSÄ 
 

29 26 

VASTAUSPROSENTTI 
 

26/29 89,5 % 

 
Taulukko 1. Valmistusvuosi  ja valmistuneiden määrä, AMK Novia, Teknologiaosaamisen  johtamisen koulutus 
2012–2014. 
 

26 vastanneiden peruskoulutus kun opinnot alkoivat: 

‐ 7 koneinsinööriä (AMK) 

‐ 7 sähkötekniikkainsinööriä (AMK) 

‐ 6 tuotantotalousinsinööriä (AMK) 

‐ 3 tietotekniikkainsinööriä (AMK) 

‐ 1 maanmittausinsinööri (AMK) 

‐ 1 rakennusinsinööri (AMK) 

‐ 1 diplomi‐insinööri (DI) 
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Koskien työelämäkokemusta opintojen alkaessa pätee seuraavaa: 

 

TYÖELÄMÄKOKEMUS 
ALLE 10 V. 

TYÖELÄMÄKOKEMUS
11–16 V. 

 

TYÖELÄMÄKOKEMUS
>17 V. 

KESKIARVO, 26 
HENKILÖÄ 

 
6 HENKILÖÄ  6 henkilöä 14 henkilöä 14 vuotta 

 
 
Taulukko 2. Työelämäkokemus – tutkimusotannan jakauma 
 

 

Vastaajat toimivat nykyään (2015) työelämässä seuraavasti: 

 

TOIMII TÄNÄÄN
 

FREKVENSSI 

TYÖNTEKIJÄNÄ TOISEN YRITYKSESSÄ 
 

24 

PÄÄTOIMISENA YRITTÄJÄNÄ 
 

2 

OLEN TYÖNTEKIJÄ JA MINULLA ON MYÖS OMA YRITYS
 

8/26 

 
Taulukko 3. Tutkimusotannan nykytilanne (06/2015). 
 

 

Taulukko  3  näyttää,  että  suurin  osa  vastaajista  toimii  työntekijöinä  toisen  yrityksessä.  Näistä  26 

vastaajista  kaksi  toimii  päätoimisina  yrittäjinä.  24  työntekijästä  kahdeksan  vastaajaa  toimii  myös 

yrittäjinä. Toisen yrityksen palveluksessa olevista 14 henkilöä toimii isoissa yrityksissä ja kymmenen 

toimii pk‐yrityksissä. 

Koskien vakanssia/asemaa/ammattinimikettä vastaushetkellä seuraavaa rekisteröitiin 

kyselyvastausten perusteella: 

‐ Design Engineer 
‐ Kumppani ja It‐asiantuntija 
‐ Päällikkö 
‐ Flow Manager 
‐ Yrittäjä 
‐ Technical Issue Manager 
‐ Opettaja 
‐ Vs. pelastusjohtaja 
‐ Toimitusjohtaja 
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‐ Järjestelmäsuunnittelija 
‐ Osto‐ ja logistiikkapäällikkö 
‐ Suunnittelija 
‐ Senior Design Engineer 
‐ IT‐järjestelmäsuunnittelija 
‐ Projekti‐insinööri 
‐ General Manager 
‐ General Manager 
‐ Project Manager 
‐ It‐kehittäjä 
‐ Manager System Development 
‐ Information Security Manager 
‐ Project Planner 
‐ Design Engineer 
‐ Laatu‐ ja kehityspäällikkö 
‐ General Manager (Sales) 
‐ Project Manager 

 

Kysymys 6 (katso liite 1): 

Onko  tapahtunut  merkittävää  muutosta  urakehityksessäsi/työkuvassasi/asemanimikkeessä  YAMK‐

koulutuksen jälkeen? 

Vastaus: 20 tapauksessa 26:sta on tapahtunut muutosta vakanssissa/asemassa/ammattinimikkeessä. 

Kuudessa  tapauksessa  26:sta  on  vastattu,  että  muutosta  ei  ole  tapahtunut.  Muutos  koskee 

nimittämistä  johtaja‐asemiin  ja  johtoryhmään. Kaiken kaikkiaan muutos on  tarkoittanut enemmän 

vastuuta,  myös  enemmän  palkkaa  ja  syventynyttä  omistautumista  yritykseen.  Muutos  selitetään 

seuraavin kommentein: 

Jos on, mikä on muuttunut (vaikutus)? 

‐ ”Vähän korkeampi palkka” 
‐ ”Enemmän varsinaista johtamista” 
‐ ”Asiantuntija” 
‐ ”Analyytikko” 
‐ ”Minusta tuli johtoryhmän laatupäällikkö” 
‐ ”Ennen asiantuntija, nykyään vs. johtaja” 
‐ ”Vaihdoin virkaa ja työpaikkaa” 
‐ ”Suurempi palkka” 
‐ ”Enemmän johtamistehtäviä” 
‐ ”Korkeampi asema” 
‐ ”En usko, että olisin tässä asemassa missä olen nykyään” 
‐ ”Enemmän luottamusta” 
‐ ”Koulumaailma ei ole niin kuin teollisuus” 
‐ ”Myönteinen palkkakehitys” 
‐ ”Enemmän luottamusta” 
‐ ”Ennen työntekijä, nykyään yrittäjä” 
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Muutoskysymykseen  ei‐vastanneilta  ei  kysytty  syytä  eivätkä  he  myöskään  ole  kommentoineet 

vastaustaan. Ei‐vastaus voidaan  tulkita mahdollisesti niin, että a) yrityksessä ei ole mahdollisuutta 

uuteen  virkaan  tai  muutettuun  virkaan,  b)  valmistunut  ei  erityisesti  hae  korkeampaa  virkaa,  c) 

koulutus ei ole edesauttanut muutosta tai antanut muutosyllykettä. Voi olla myös muita sisäisiä tai 

ulkoisia syitä yrityksessä tai organisaatiossa (omia pohdintoja). 

 

Yhteenveto 

1. Taustamuuttujista  näemme,  että  kaikilla  YAMK‐valmistuneilla  oli  insinöörikoulutus 

lähtökohtana. 

2. Vastaajat ovat kaikki työelämässä, toisen yrityksessä tai omassa. 

3. 20 tapauksessa 26:sta on tapahtunut muutos tutkinnon aikana ja/tai sen jälkeen. 

4. Kuusi 26:sta ilmoittaa, että ei ole tapahtunut merkittävää muutosta työkuvassa. 

Kysely  alkoi  taustakysymyksillä  ja  sen  jälkeen  käsiteltiin  varsinaiset  kysymykset,  toisin  sanoen  ne 

kysymykset,  jotka  liittyvät ROEE‐mallissa mitattavaan. Varsinaiset kysymykset koskivat koulutuksen 

sisältöä,  koulutuksen  menetelmiä,  miten  on  reagoitu  koulutukseen,  oppimisen  arviointia  ja 

käyttäytymisen arviointia. Tällä tavalla voitiin soveltaa ROEE‐mallia mittausmallina ja vaikutusmittana 

ja täten saada numeroarvoja ROEE:lle. (Granqvist 2011). 

Seuraavissa osissa, osa 2.3–2.7, selostetaan tutkimuksen seuraavien osatekijöiden tuloksia: sisältö (S), 

menetelmät  (M),  reaktiot  (R), oppiminen  (O)  ja käyttäytyminen  (K).  Jokaista osatekijää käsitellään 

erikseen.  

 

2.3 Koulutuksen sisällön arviointi (S) 

 

Vastausten analyysi näyttää, että sisällölle kaiken kaikkiaan voidaan antaa arvoksi 3.94² (asteikko 

1–5). Vastanneiden joukosta 20 arvioi sisällön erinomaiseksi ja kuusi koki sisällön tyydyttäväksi.  

Tässä  seuraa  ote  joidenkin  kysymysten  vastaustuloksista  (vertaa  kysely,  liite  1),  joista  rakentuu 

kysymyssarja ja parametri sisältö (S): 
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Osakysymykset (katso kysymys 7 kyselyssä) 

Kysymys 7.4: Miten arvioit koulutuksen sisältöä ja mahdollista yhteyttä jokapäiväiseen työhösi? 

Vastaus: Koskien sisältöä ja yhteyttä jokapäiväiseen työhön arviointi on 4,200, näin ollen selkeä yhteys työn ja 

koulun välillä. 

 

Kysymys 7.5: Miten arvioit luennoitsijoiden tietämystä? 

Vastaus: Keskiarvo 4,300. 

 

Kysymys 7.6: Miten arvioit luennoitsijoiden kykyä välittää tietoa koskien koulutuksen sisältöä?  

Vastaus: Keskiarvo 4,160. 

 

Kysymys 7.7: Miten arvioit johtajan työtilanteen selvitystä? 

Vastaus: Keskiarvo 4,020. 

[² Asteikko (1–5): 1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen.] 

 

Tämän  jälkeen  vastaajien  piti  ottaa  kantaa  kurssikokonaisuuksiin.  Vastaustulosten  mukaan  22 

vastaajaa on vastannut, että kurssi Itsetuntemus ja henkilökohtainen kehitys antaa eniten oppia, toisin 

sanoen antaa olennaista tietoa, jota voidaan käyttää työssä parhaiten. Kurssit Organisaation kehitys, 

Liiketoiminnan kehitys ja Muutosten johtaminen ja konfliktinkäsittely ovat antaneet eniten oppia 24 

vastaajalle. Koskien Muutosten johtaminen ja konfliktinkäsittely ‐kurssia, kommentit ovat seuraavia: 

‐ ”Ymmärrän paremmin jokapäiväistä vuorovaikutusta sisäisten ja ulkoisten osapuolten välillä” 

‐ ”Se avarsi näkemystäni koskien mm. muutosvastustusta” 

‐ ”Opin enemmän konfliktinkäsittelystä” 

Muita kommentteja ei ollut. 

Tiedemetodiikka  sai  vain  kaksi  kommenttia.  Toinen  oli  myönteinen  ja  toinen  oli  sitä  mieltä,  että 

tiedemetodiikan pitäisi olla enemmän käytännönläheinen. 

Lisäksi: 

Vastaushenkilöt kirjoittavat myös arvostavansa suuresti sitä, että opiskelijoiden ja opettajien välinen 

dialogi on ollut mahdollinen opetustilanteessa. 

Kommentteihin ja mahdollisiin parannusehdotuksiin liittyen, seuraavaa noteerattiin: 

‐ ”Enemmän ryhmätöitä” 

‐ ”Enemmän panostusta liiketoimintakehitykseen” 
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‐ ”Enemmän  vierailevia  luennoitsijoita  kurssilla Uuden  teknologian  soveltaminen,  vaikka meillä olikin 

kahdeksan vierailevaa luennoitsijaa kurssilla” (oma kommentti) 

‐ ”Enemmän tieteellistä kirjoittamista” 

 

2.4 Opetusmenetelmien arviointi (M) 

 

Tutkimus osoittaa, että menetelmien vaihtelu opettaa parhaiten. Vaihtelulla  tarkoitetaan  luentoja, 

itseopiskelua,  muilta  oppimista  ja  omaa  pohdintaa.  Tekemällä  oppiminen,  esim.  harjoitustyö,  ja 

lukemalla oppiminen  ovat  olleet  arvostettuja menetelmiä. Opetusmenetelmät  saivat  opiskelijoilta 

keskiarvon 4,300. 

 

2.5 Reaktioiden arviointi (R) 

 

Reaktioiden arviointi yhdistetään tiiviisti asiakastyytyväisyysmittaamiseen (katso Kirkpatrick 1998  ja 

Sörqvist 2000),  jossa vastaajat arvioivat, miten he kokevat koulutuksen koskien odotuksia,  tulosta, 

opettajien tietämystä sisällöstä ja opettajien kykyä muuntaa sisältöä (katso Lebermann & Doyle 2006), 

toisin sanoen oppimisen ydintä. 

 

Tulokset ovat: 

KYSYMYS
 

KESKIARVO

ARVIOI KUINKA HYVIN KOULUTUSOHJELMA VASTASI ODOTUKSIASI.
 

4.600 

ARVIOI AMMATTIAINEOPETTAJIEN TIETÄMYSTÄ OPETETUSTA AINEESTA.
 

4.300 

ARVIOI AMMATTIAINEOPETTAJIEN KYKYÄ OPETTAA NÄITÄ AINEITA.
 

4.200 

 
Taulukko 4. Reaktioiden arviointi (R) tutkimusotannalle (06/2015). 
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Tämän jälkeen kysyttiin seuraavaa reaktioista: 

Kysymys: Voitko suositella tätä suorittamaasi koulutusta muille? 

Vastaus: Kaikki 26 vastaajaa vastasi kyllä ja sen lisäksi saatiin seuraavat kommentit: 

‐ ”Saadaan laajempi kuva yrityksen johtajuudesta” 
‐ ”Tärkeä työväline tulevaisuudessa johtajana” 
‐ ”Hyödyllistä” 
‐ ”Erinomainen mahdollisuus kehittää ajattelutapojaan” 
‐ ”Kauttaaltaan hyvä” 
‐ ”Koulutus on hyvä” 
‐ ”Kyllä, mutta muista olla motivoitunut ennen opintojen aloittamista” 
‐ ”Erityisesti  jos on  johtajatehtäviä, mutta  tarvitaan kyllä paljon  työkokemusta  jotta voidaan yhdistää 

koulutukseen” 
‐ ”Antaa tietämystä, pätevyyttä ja uusia kontakteja” 
‐ ”Erinomainen lisäys tavalliseen insinöörikoulutukseen” 

 

Tämän jälkeen kysyttiin, mikä olisi parantanut koulutusta: 

‐ ”Enemmän tietoa alkuvaiheessa, miten opinnäytetyö kirjoitetaan” 
‐ ”Että joku, joka on johtanut erittäin isoa ja menestynyttä yritystä olisi luennoinut” 
‐ ”Sisältöä voi aina parantaa joka kerta” 
‐ ”Vielä enemmän käytännön esimerkkejä” 
‐ ”Vielä nopeampaa palautetta harjoitustöistä” 
‐ ”Ei kommentteja” 
‐ ”Enemmän apuvälineitä” 
‐ ”Enemmän käytännön harjoittelua” 
‐ ”Enemmän yritysvierailuja mutta aikaa on rajoitetusti” 

 

Reaktioiden keskiarvo oli 4,400. 

Osassa 2.6 seuraa oppimisen arviointi (katso kysely, liite 1, kysymys 16). 
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2.6 Oppimisen arviointi (O) 

 

KYSYMYS
 

KESKIARVO

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETÄMYKSESI ON PARANTUNUT KOSKIEN JOHTAJUUTTA.
 

4,400

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄÄNTYIVÄT KOSKIEN 
ITSETUNTEMUSTA, ITSEVARMUUTTA JA ITSEKUVAA. 
 

4,500

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄSIVÄT KYKYÄSI KOHDELLA JA 
JOHTAA IHMISIÄ. 
 

4,100

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄÄNTYIVÄT KOSKIEN 
KANNATTAVUUSAJATTELUA. 
 

4,000

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄÄNTYIVÄT KOSKIEN 
NÄKEMYSTÄSI LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ. 
 

4,200

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄÄNTYIVÄT KOSKIEN NÄKEMYSTÄSI 
TIETEELLISESTÄ TYÖSTÄ JA TUTKIMUKSESTA. 
 

3,900

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄÄNTYIVÄT KOSKIEN 
NÄKEMYSTÄSI MUUTOKSESTA JA KONFLIKTIEN JOHTAMISESTA. 
 

4,100

ARVIOI MISSÄ MÄÄRIN TIETOSI JA YMMÄRRYKSESI LISÄÄNTYIVÄT KOSKIEN 
NÄKEMYSTÄSI SIITÄ, MIKÄ OPINNÄYTETYÖ ON. 
 

4,000

MOTIVOINTI OLEMAAN OMISTAUTUNUT TYÖHÖSI YRITYKSESSÄ, KIINTYNEISYYS 
(COMMITMENT). 

4,100

MITEN VALITSEMASI KOULUTUSOHJELMA MIELESTÄSI VAIKUTTI ITSETUNTOOSI JA 
TOIMINTAKYKYYSI MYÖHEMMIN ELÄMÄSSÄ? 
 

4,100

 
Taulukko 5. Keskiarvoja muuttujalle oppiminen (06/2015) 
 

Kysymys näyttää olevan tyhjentävä, koska ei annettu kommentteja. Keskiarvo oli 4,210. 

 

2.7 Käyttäytymisen arviointi (K) 

 

Käyttäytyminen mittaa käyttääkö valmistunut koulutuksessa/korkeakoulussa oppimaansa työssään, 

”on his/hers job” (katso Kirkpatrick 1998 ja erityisesti ROEE‐malli, Granqvist 2011). 

Kysymys: Onko toiminnassasi työpaikalla jotakin, mitä selkeästi voit yhdistää koulutuksessa opittuun? 

Vastaus: 25 on vastannut kyllä ja yksi on vastannut ei. 

Jos vastaus on kyllä, selitä lyhyesti mitä teet ja miten siinä tapauksessa toimit: 
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‐ ”Olen vähemmän aggressiivinen ja yksipuolisuus on vähentynyt” 

‐ ”Olen oppinut kommunikoimaan paremmin ihmisten kanssa” 

‐ ”Voin kannustaa osallistumaan” 

‐ ”Kokonaiskuvani muodostuu” 

‐ ”Organisaation kehitys” 

‐ ”Johtajuutta ja empatiaa” 

‐ ”Miten osastoa johdetaan” 

Jos vastaus oli ei (1/26): 

‐ ”Ei, ei koulutuksen takia vaan sen takia, että kaikki on niin kuin ennen työpaikalla” 

 

Liittyen käyttäytymiseen seuraava kysymys 18: 

Kysymys  18:  Työskenteletkö  Sinä  sellaisessa  yrityksessä,  jossa  pomo/omistaja  kannustaa  Sinua 
olemaan luova, tekemään aloitteita sekä opettamaan taitojasi muille? Siinä tapauksessa mitä? 

Vastaus:  80  %  vastaajista  työskentelee  yrityksessä,  jossa  kannustetaan  kreatiivisuuteen  ja 
aloitteentekoon  ja  20  %  vastaajista  sanoo,  että  yritys  ei  kannusta  kreatiivisuuteen  eikä 
aloitteentekoon. Tässä kommentit: 

‐ ”Olemme sorvin ääressä” 

‐ ”Business as usual” 

‐ ”Yrittäjä ei anna virikettä” 

‐ ”Micro Management” 

Kysymys 19: Onko työpaikallasi sellaista, mitä haluaisit kehittää mutta pomo/omistaja ei suoranaisesti 
tue sitä? 

Vastaus: Tässä neljä kommenttia: 

‐ ”Henkilöstönkehitys” 

‐ ”Organisaation kehitys” 

‐ ”Laatukehitys” 

‐ ”Nostaa tunnelmaa” 

 

22 henkilöä on vastannut  ’ei’ kysymykseen. 14 henkilöä 26:sta on vastannut, että kehitettävää on 
mutta ei ole resursseja sitä varten. Kommentteja seuraavasti: 

‐ ”Iso yritys – raskassoutuista” 

‐ ”Byrokratiaa pitäisi vähentää” 

‐ ”Pitäisi ottaa käyttöön aikuiskoulutus” 

‐ ”Kyllä on” 

‐ ”Menee hitaasti” 
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‐ ”Pomo kulkee omia teitään, hän kuuntelee mutta tekee niin kuin itse haluaa” 

‐ ”Työrauha puuttuu” 

 

Kysymys 20: Kun nyt jälkeenpäin mietit koulutustasi, mitä juuri Sinä olisit erityisesti tarvinnut ja miksi? 

Vastaus: Vastaajat ovat huomanneet seuraavat tarpeet: 

‐ ”Enemmän tukea työnantajalta kun kirjoitin opinnäytetyön” 

‐ ”Hyvän yhteishengen rakentaminen” 

‐ ”Minun  olisi  pitänyt  käydä  vastaavanlainen  koulutus  10–15  vuotta  aikaisemmin.  Urani  olisi  ollut 

helpompi eikä minun olisi tarvinnut tehdä kaikkia virheitä, joita olen tehnyt” 

‐ ”Tiedemetodiikka‐kurssin olisi pitänyt tulla ensin” 

‐ ”Enemmän projektijohtamista kuin prosessijohtamista” 

‐ ”Ehkä enemmän yritysvierailuja” 

 

Sitten  siirrytään  osaan,  joka  koskee  Tutkimusta,  Kehitystä  ja  Innovaatiota  (arkikielessä  TKI). 

Tavoitteena  oli  kartoittaa  ja  selvittää,  miten  opiskelijat  voisivat  olla  enemmän  omistautuneita 

tutkimus‐  ja  kehitystyöhön  ja  konkreettisesti  –  enemmän  kytkettyjä  AMK  Novian  tutkimus‐  ja 

kehitystyöhön, esimerkiksi opinnäytetyöprosessissa. 

Tulokset olivat: 

Kysymys 21: Arvioi yrityksen/organisaation TKI‐toimintaa! 

22 vastaajaa arvioi oman  yrityksen TKI‐toiminnan kattavaksi  koskien  resursseja  ja  laajuutta. TKI:tä 

priorisoidaan ja on keskeinen toiminto. Kysymyksessä 22 piti luokitella omaa opinnäytetyötä ja siinä 

ominaispiirteet ovat: 

”Olemme  tehneet  opinnäytetyön,  jonka  luokittelemme  soveltavaksi  tutkimukseksi  ja  fokus  on 

kehityksessä yrityksen kanssa ja yritystä varten”. Kuusi 26:sta on myös huomannut, että opinnäytetyö 

sisälsi innovaatiota ja uusajattelua. 

Kysymyksessä 23  (katso  liite 1) 23 vastaajaa 26:sta arvioi opinnäytetyön hyödyn selkeäksi  ja kolme 

arvioi opinnäytetyön osittain hyödylliseksi. 

Kysymyksessä  24  vastaajat  arvioivat, millä  tavalla  opinnäytetyö  on  palvellut  yritystä.  Tässä  selvisi 

seuraavaa: 

‐ ”Liiketoiminnan kehitystä” 

‐ ”Kohti parempaa HR:ä” 
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‐ ”Suurta oivallusmuutosta” 

‐ ”Organisaatiokehitystä ja johtajuutta” (7 vastaajaa) 

‐ ”Voitiin fokusoida kokonaan uutta teknologiaa” 

‐ ”Uusia työskentelytapoja” 

Kysymys 25: Olisiko opinnäytetyön suorittaminen yhteistyössä ulkopuolisen tutkimusyksikön kanssa 
antanut sinulle ja yritykselle lisäarvoa? 

Vastaus: 22 tapauksessa 26:sta vastaus oli ’ei’. 

 

Oma analyysimme: 

Huolimatta negatiivisesta suhtautumisesta opinnäytetyön suorittamiseen yhteistyössä ulkopuolisen 

tahon kanssa, tässä tapauksessa AMK Novian TKI‐yksikkö, huomioitiin seuraavat vastaukset: 

‐ ”Tutkimus voisi mahdollisesti saada enemmän painoa jos ulkopuolinen instanssi olisi mukana” 

‐ ”Ei harvoin yritys uskoo enemmän konsulttia kuin työntekijää” 

‐ ”Laajempi perusta voi antaa parempaa ja syvempää tietämystä” 

 

Keskiarvo oli 4,100. 
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3. ANALYYTTINEN TILASTO 

 

Yhteydessä ROEE‐malliin ja sen mittareihin todettiin seuraavaa empiirisen tutkimuksen datakeräyksen 

pohjalta: 

1. Sisällön (S) mittaus antoi keskiarvon3  3,940 

2. Menetelmien (M) mittaus antoi keskiarvon  4,300 

3. Reaktioiden (R) mittaus antoi keskiarvon  4,400 

4. Oppimisen (O) mittaus antoi keskiarvon  4,250 

5. Käyttäytymisen (K) mittaus antoi keskiarvon  4,100 

Viiden parametriarvon summa on  20,990 

 

[³ Kirkpatrick (1998) käyttää ilmaisua ”performance index” mittausarvoille ja esim. koskien toistoja, hän on sitä 
mieltä, että on positiivista, jos performance index nousee ja jos se laskee, se on negatiivista.] 

 

Sisältö  sai  pienimmän  parametriarvon  ja  menetelmät  saivat  suurimman  keskiarvon. 

Keskiarvolaskelma (punnittu keskiarvo) ROEE:lle antaa seuraavaa: 

  20,990 : 5 = ROEE = 4,1980 

  Keskistandardipoikkeama oli 0,3600 

 

Kun taulukon arvot pannaan kaavaan, saamme ROEE:n arvot seuraavasti: 

 

 

ROEE = 4,1980 

 

Voidaan sanoa, että ROEE on vaikutusmitta,  joka perustuu eri havaintomuuttujien mittaustuloksiin. 

ROEE  on  viiden  muuttujan  keskiarvo,  ja  nämä  muuttujat  muodostavat  muuttuja‐asetelman 

tutkimuksen vaikutusarviointimallissa, ROEE‐mallissa, katso s. 5 tässä raportissa. 
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Analyyttinen  tilasto  voitaisiin  sopivasti  täydentää  usean  selittäjän  regressioanalyysilla, 

konfirmatoorisella  faktorianalyysilla  ja  logistisella  regressioanalyysilla,  mutta  tässä  tutkimuksessa, 

jossa vastaajien määrä on alle 30, tämänkaltaiset monimuuttuja‐analyysit on jätetty pois juuri otannan 

”pienuuden” takia (Hair 2008). 

 

4. HAASTATTELUTULOKSET 

 

Haastattelut tehtiin maalis‐elokuun aikana 2015. Haastattelut tehtiin kahden ison yrityksen ja neljän 

pk‐yrityksen omistajien ja/tai yritysjohtajien kanssa. Haastatteluopas toimi haastattelujen perustana 

(katso liite 2). Tavoitteemme oli selvittää seuraavaa: 

1. Kuka päätti ja milloin, että opiskelija saa aloittaa YAMK‐opinnot? 

2. Millaiset hyödyt opiskelija on tuonut opiskelun aikana ja sen jälkeen? 

3. Onko  teillä  kommentteja  tai  parannusehdotuksia  opintojen  tavoitteeseen,  sisältöön  ja 

menetelmiin? 

4. Voitko  suositella  tätä  koulutusta  heille,  jotka  tekevät  aloitteen  ja  haluavat  suorittaa 

tämänkaltaisen tutkinnon? 

 

Kuuden haastattelun tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: 

A) Kuusi  haastateltua  yritysjohtajaa  oli  erittäin  yksimielisiä:  ”Tämäntapainen  tutkinto  sopii 

yritykselle erittäin hyvin. Tarkoitamme siis sitä, että opiskelija kehittyy  ja näin myös yritys. 

Meillä on myös mitattavissa oleva panos. Tämän lisäksi arvostamme teoriamuodostuksen ja 

käytännön osuuden suhdetta”. 

B) Opiskelijat  tuovat  uusia  ideoita  yritykselle,  joko  teorianmuodostuksen  kautta  tai  muiden 

opiskelijoiden  kanssa  käyneen  dialogin  kautta.  Vaikuttaa  siltä,  että  samankaltaisten 

johtajuuden ongelmien kanssa kamppaillaan. Keinot ovat kuitenkin erilaisia ja nimenomaan 

uusia keinoja ja tapoja on hyvä saada.  

C) Jatka koulutusta! Suosittelemme tällaista koulutusta. 

D) Vastaajat luonnehtivat TKI‐toimintaansa tärkeäksi ja kattavaksi. Pitäisi kuitenkin saada aikaan 

selkeämpää dialogia  korkeakoulun, elinkeinoelämän  ja opiskelijan  välillä  siitä, millä  tavalla 

opinnäytetyöt  voisivat  olla  kytkettyjä  Novian  TKI‐toimintaan  ja  erityisesti:  kuka  omistaa 

kehitystyön,  arkaluonteisten  tietojen  käsittely,  miten,  milloin  ja  kuka  jatkaa  kehitystyötä, 

rahoitusta, vastuuta ja julkaisemista.  
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5. POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

Tämä kokonaistutkimus käsitti 26 valmistunutta  (nyt 2010, 2011, 2012) Ylempi AMK  ‐insinööriä  ja 

syvähaastatteluja  kuuden  yritysjohtajan  kanssa.  Tämä  on  toinen  kokonaisarviointi  koulutuksesta 

Teknologiaosaamisen  johtaminen  sitten  vuoden  2007  (siinä  opiskelijat  valmistuivat  vuosina  2009, 

2010 ja 2011).  

Tutkimus 26 valmistuneen Ylempi AMK ‐insinöörin kesken ja kuusi haastattelua osoittavat seuraavaa: 

1. Tutkimusmuoto on uraa edistävä. 

2. Tapahtuu mitattavissa olevaa muutosta palkan ja vakansin muodossa. 

3. Koulutuksen  sisältö  ja menetelmät  koetaan hyviksi, mutta  tutkimus osoittaa, että niitä on 

mahdollista edelleen ja jatkuvasti parantaa. 

4. Verrattuna aikaisempaan tutkimukseen vuosilta 2009, 2010 ja 2011, tulokset osoittavat suurta 

konsensusta. Tämä tutkimus ei osoita tieteellisesti selkeästi merkittäviä muutoksia – mutta 

koskien sisältöä, tulos on muuttunut 3,800:sta 3,940:een. Tämä on mielestämme positiivista, 

koska  pyrimme  jatkuvasti  kehittämään  sisältöä  ja  se  on  yksi  muuttujista,  jossa  vastaajat 

kertovat kehitysmahdollisuuksista. 

5. Haastattelutulokset ovat yksiselitteisiä – kuusi vastaushenkilöä on sitä mieltä, että tällainen 

Ylempi AMK  ‐tutkinto on  sopiva  heidän  toimintaansa  ja  tarpeisiinsa. He  tarkoittavat,  että 

koulutusta  voidaan  suositella  koska  laajempi  teoriapohja  kehitysehdotuksineen  tukee 

jatkuvaa toiminnan kehitystä. 

6. Tämä  sähköisellä kyselyllä  tehty vaikutusarviointi ei ole aiheuttanut paluuta manuaaliseen 

tutkimusmetodiikkaan, päinvastoin, esikokeet  ja manuaalisiin asiakirjoihin perustuva esityö 

loivat pohjan melko onnistuneelle prosessille. 

 

Mielestämme  validiteetti  ja  reliabiliteetti ovat hyviä  tässä  tutkimuksessa. Meillä  ei ole pyrkimystä 

yleistää tämän tutkimuksen tulosten pohjalta. Tulokset koskevat Yrkeshögskolan Novian koulutusta 

Teknologiaosaamisen  johtaminen, 26 valmistunutta YAMK‐insinööriä  ja kuutta haastatteluhenkilöä 

yhteyksiinsä sijoitettuna.  
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1. Jag utdimitterades från Högre YH-utbildningen vid Novia år ?

2. Jag hade från tidigare en examen från utbildningsprogrammet ?

5. Min vakans/position/yrkesbenämning som anställd är i dagsläget

8. Jag anser att kursen

Detta därför att kursen lärde mig, vad? Skriv spontant!

9. Jag anser att kursen

Detta därför att kursen lärde mig, vad? Skriv spontant!

FRÅGEFORMULÄR 1/2015

Utvärdering inom ledarskapsutbildningen
Högre YH-utbildningen - Master of Engineering 2015

BAKGRUNDSINFORMATION 

Innan Du besvarar de egentliga utvärderingsfrågorna ber vi Dig vänligen lämna kort bakgrundsinformation.

--Välj-- 

3. Hur många års arbetslivserfarenhet har Du i svarande stund?

< 10 år 11-16 år > 17 år

Arbetserfarenhet

4. Anställningsförhållande

Anställd i annans företag Egen företagare Anställd och egen företagare Inom vilken bransch?

Jag verkar idag som

6. Har det skett någon typ av märkbar förändring i din karriärutveckling/i din arbetsbild/ i din positionsbenämning efter Din HYH-utbildning?

Ja Nej Vad har förändrats?

Förändring

UTVÄRDERING AV UTBILDNINGENS INNEHÅLL (I) 

7. Hur bedömer Du

Utmärkt Bra Tillfredställande Dåligt Mycket dåligt

Utbildningens innehåll kopplat till ämnesområdet ledarskap

Kursernas innehåll relaterat till de sex specifika kurserna

Hemarbetenas koppling till kursinnehållet

Utbildningens innehåll och den eventuella kopplingen till ditt dagliga arbete

Föreläsarnas insikt

Föreläsarnas förmåga att överföra kunskap

Klargörandet av en ledares arbetssituation

Då du studerade för avläggandet av examen inom Högre YH läste du kurser såsom Självkännedom och personlig utveckling, 
Organisationsutveckling, Affärsutveckling, Vetenskapsmetodik, Personal- och processledning, Ledning av förändringar och konflikthantering 
och Tillämpning av nya teknologier. I denna undersökning är det centralt att klarlägga vilken typ av utbildning eller upplägg du anser vara viktig och 
som du haft mycket nytta av i ditt arbete. Fyll i och ge kommentarer vid behov!

var den som gav mig mest lärdom, det vill säga gav sådant som jag kan använda för att sköta mitt arbete på bästa sätt.

var den som gav mig näst mest lärdom, det vill säga sådant innehåll som jag bra kan använda för att sköta mitt arbete på bästa sätt.

10. Ytterligare kommentarer om utbildningens innehåll, t.ex. vad som borde tas bort eller läggas till
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1. 

2. 

3. 

Föreläsningar

Självstudier

Lärande genom att göra något, t.ex. ett övningsarbete eller ett projekt

Lärande via företagsbesök/exkursioner

Lärande genom att observera, titta på hur saker och ting görs

Att lyssna på och lära av andra

Kombinationer av alla uppräknade, variation

12. Skriv fritt vilken metod Du anser vara suverän då det gäller att lära sig om 
ledarskap (någon av ovanstående metoder eller metoder utöver de uppräknade).

Övriga kommentarer?

15. Vad skulle ha förbättrat utbildningsprogrammet? Skriv fritt!

UTVÄRDERING AV UTBILDNINGSMETODER (M) 

Frågekategorin behandlar olika utbildningsmetoder. Besvara frågorna jämte kommentarsmöjligheterna!

11. Rangordna följande undervisningsmetoder från 1-7 enligt hur Du anser att ifrågavarande metod gynnat Din inlärning om ledarskap! En sjua (7) 
visar att Du upplevde den metoden som bäst och en etta (1) som sämst.

UTVÄRDERING AV REAKTIONER (R) 

Ge Dina svar på frågorna nedan om hur Du reagerade på den utbildning som Du genomgått.

13. Utvärdera

Utmärkt Bra Tillfredställande Dåligt Mycket dåligt

Hur motsvarade utbildningsprogrammet dina förväntningar?

Hur var fackämneslärarnas insikter i ämnet de undervisade?

Hur var fackämneslärarnas förmåga att lära ut dessa insikter?

14. Kan Du rekommendera denna utbildning Du avlagt för andra?

Ja Nej Varför?

Jag rekommenderar

UTVÄRDERING AV LÄRANDET (L) 

Följande frågor syftar till att klarlägga i vilken mån Dina kunskaper i ledarskap förbättrats under utbildningen samt huruvida utbildningen påverkade 
och förändrade Dina attityder.

16. Utvärdera i vilken utsträckning dina färdigheter och din förståelse förbättrades!

Väldigt mycket Mycket I viss mån Inte särskilt Inte alls

Dina kunskaper om ledarskap

Ditt synsätt på självkännedom, självförtroende och självbild

Din förmåga att hantera och leda människor

Ditt synsätt på lönsamhetstänkandet

Ditt synsätt på affärsutveckling

Ditt synsätt på vetenskapligt arbete och forskning

Ditt synsätt på att leda förändring och hantera konflikter

Ditt synsätt på vad ett lärdomsprov är
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Övriga kommentarer?

17. Finns det nåt i Ditt agerande på arbetsplatsen som Du tydligt kan koppla till det Du 
lärt dig i utbildningen?

18. Arbetar Du i ett sådant företag där chefen/ägaren uppmuntrar Dig att vara kreativ, 
ta initiativ till nya saker samt att lära ut Dina kunskaper åt andra? I så fall vad?

19. Finns det nåt på Din arbetsplats som Du skulle vilja utveckla men som 
chefen/ägaren inte direkt stöder?

20. Då Du tänker tillbaka på Din utbildning, vad skulle ha behövts som skulle ha varit 
speciellt bra för Dig och varför? Skriv fritt!

Affärsutveckling
Organisationsutveckling och ledarskap
Personalutveckling (HR)
Teknisk utveckling, såsom en produkt eller tjänst
Utveckling av nytt marknadsområde
Säljandet i fokus
Ny kundgrupp i fokus
Helt ny teknologi i fokus
Nya arbetssätt (WoW), insiktsförändring

Annat, vad?

1. 

2. 

Skicka uppgifterna URL för förhandsifyllning

Din motivation att engagera dig i företaget, hängivenhet (commitment)

Utbildningens påverkan på Din självkänsla och handlingskraft senare i livet

UTVÄRDERING AV BETEENDE (B) 

Målet med dessa frågor är att införskaffa information gällande i vilken utsträckning man tillämpar det man lärt sig, inom ramen för HYH-
studierna, på jobbet.

UTBILDNINGENS KOPPLING TILL FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION (FoU) 

21. Bedöm företagets/organisationens FoU verksamhet!

Väldigt mycket Mycket I viss mån Inte särskillt Inte alls

Omfattning i resurs och volym

Prioriteras som fokusområde

Som strategisk aktivitet

22. Hur karakteriserar Du det lärdomsprov du utförde inom ramen för din HYH-examen?

Tillämpad forskning Utveckling med och för företaget Innovation och nytänkande Annat Precisera!

Var det fokus på:

23. Beskriv hur Du karakteriserar Ditt lärdomsprov med tanke på nyttan för företaget/organisationen!

Tydlig nytta En viss nytta Ingen nytta alls Precisera!

Nyttan av lärdomsprovet

24. Bedöm i vilka sammanhang Din HYH-utbildning bidrar till utvecklingen i företaget/organisationen!

25. Skulle det ha gett Dig och företaget ett mervärde (added value/kontribution) att utföra Ditt lärdomsprov i samarbete med en utomstående forskningsenhet?

Ja Nej Eventuellt På vilket sätt och med vem?

Mervärde

26. Ge två konkreta förslag till sådant kursinnehåll som ytterligare skulle stöda Din kunskap om forskning, utveckling och innovation så att 
Du hade kunnat fokusera ännu mera på FoU processen i ditt lärdomsprov!

Skicka

Page 3 of 4E-lomake - Utvärdering inom ledarskapsutbildningen

24.9.2015https://survey.abo.fi/lomakkeet/6037/lomake.html?esikatselu=true



TACK FÖR DINA SVAR!

Teknologibaserat Ledarskap, Yrkeshögskolan Novia

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi
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LIITE 2 

 

Intervjuunderlag i en Effektutvärdering 2015       Vasa  2015 

Märke: Högre Yh utbildningen, Master of Engineering/Novia  

 

Bästa företagsledare/företagare/partner/mentor/person i ledande‐/ansvarsposition  

I samband med ett nationellt utvärderingsprojekt genomför vi en intervju i sådana företag där det 
finns en eller flera anställda med examen Ingenjör Högre YH, Master of Engineering. Eftersom det i 
Ert företag torde finnas en eller flera anställda och/eller delägare vänder vi oss till Er med ett antal 
väsentliga frågor för att generera beslutsunderlag för nulägesbedömning, framtid och utveckling.  

Vårt mål är att ta reda på följande: 

1. Vem och när initierades att den studerande kunde/skulle inleda sina studier för en Högre 
YH‐examen?  

2. Vad har den studerande bidragit med för typ av nyttor under och även efter studietiden?  
3. Har ni kommentarer eller förbättringsförslag i fråga om studiernas mål, innehåll och 

metoder?  
4. Kan du rekommendera denna utbildning åt de som tar initiativet/vill/ önskar avlägga en 

dylik examensutbildning?     

Frågorna:  

1. Hur många av Era anställda har avlagt en Högre YH ‐ examen?  
2. I vilken befattning/position/tjänstebefattning verkar personen i fråga? 
3. Är personen engagerad i utvecklings ‐ eller ledningsfunktioner i företaget?  Ja/Nej 
4. Era eventuella kommentarer till fråga 3.  
5. Vilka är styrkorna i den ledarskapsutbildning personen i fråga avlagt (er bedömning)? Kan 

dessa styrkor tillvaratas och förädlas (implementeras) i företaget? Kommentarer! 
6. Lärdomsprovet – vad gav det företaget och eventuellt vad gav det personen ifråga? 
7. Forskning‐ utveckling och innovation – hur aktiv sådan har Ni idag dagsläget och 

finns det sådan form av/ och förslag till FOU ‐ aktiviteter som kunde utföras i samarbete med 
Novias forsknings‐ och utvecklingsavdelning? Konkret! 

8. Till sist: Ge två förslag på utveckling av examensutbildningen! 
9. Kan Ni rekommendera denna utbildning för andra anställda i företaget?  

 

Tack för Era svar och att vi fick Er tid för dialog! 

Svaren sammanställs som korta kommentarer och kategoriseras som positiva och negativa 
omdömen samt centrala kommentarer. Era svar är konfidentiella! 

Kontaktperson/intervjuare: Yrkeshögskolan Novia/Stefan Granqvist, ekon.dr, utbildningsansvarig 

                                                   Stefan.granqvist@novia.fi, tel. 06‐3285534/050 537 0430 


