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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on perehtyä organisaation vihertymisprosessiin ja erityisesti ekologisesti kestävän 
kehityksen asettamiin haasteisiin suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille. Tavoitteena on löytää hyvä 
toimintamalli ympäristönäkökohtien huomioonottamiselle Helsingin Kauppakorkeakoulun (HKKK) 
jokapäiväisessä toiminnassa. Tutkielmassa keskitytään pääasiassa korkeakoulun jokapäiväisen toiminnan 
aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.

Teoriaosassa perehdytään organisaatiokulttuurin eri tasoihin: paradigmoihin, arvoihin ja artefakteihin. 
Erityisesti syvennytään pohtimaan niiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi perehdytään organisaation 
vihertymisen edellytyksiin ja esteisiin ja käydään läpi eri menetelmiä ympäristöasioiden kehittämiseen.

Empiirinen osuus koostuu kahdesta osasta: Tampereen yliopiston Ekokampus-hankkeen ja Mikkelin 
ammattikorkeakoulun Teknillisen oppilaitoksen ympäristöprojektin kuvauksesta ja HKKK:ssa toteutetun 
kyselyn tuloksista. Lopuksi annetaan toimintasuositus HKKK:lle ympäristöasioiden huomioimisesta 
korkeakoulun toiminnassa.

Tutkimuksen tutkimusote ja aineisto

Tutkielman tutkimusote on konstruktiivinen. Tutkielman aineisto muodostuu kirjallisuudesta, 
artikkeleista, intemet-lähteistä ja haastatteluista. Tutkielman empiirisen osan muodostavat HKKK:ssa 
toteutettu kyselyjä vertailevana aineistona toimivat Tampereen ja Mikkelin ympäristöprojektit.

Tutkimuksen tulokset

Organisaation jäsenet ja sen kulttuuri ovat avainasemassa, kun organisaation toimintaa halutaan kehittää 
ympäristöystävällisemmäksi. Tutkielman päähavainto on, että organisaatiokulttuurin eri tasot, paradigmat, 
arvot ja artefaktit vaikuttavat kaikki toisiinsa. Kun organisaatiota halutaan viherryttää, täytyy kiinnittää 
huomiota sekä organisaation jäsenten tiedostamattomiin perusoletuksiin, ilmaistuihin asenteisiin että 
jokapäiväiseen käytännön toimintaan. Toimintaa täytyy kehittää usealla rintamalla samanaikaisesti jotta 
muutosta aidosti tapahtuisi.

Toiminnan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi on haasteellinen prosessi, joka vaatii koko 
organisaation paneutumista asiaan ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Tutkielmaa tehtäessä havaittiin 
seuraavien edellytysten olevan oleellisia vihertymisprosessin onnistuneelle toteuttamiselle: ylimmän 
johdon näkyvä sitoutuminen ja organisaation jäsenten myönteinen suhtautuminen, organisaation oman 
rationaalisen selityksen löytäminen, hyvä tiedonkulku, riittävät resurssit ja luottamus hankkeen 
jatkuvuuteen.

Avainsanat

Tutkielman avainsanoja ovat: organisaation vihertymisprosessi, ekologisesti kestävä kehitys, 
organisaatiokulttuuri, paradigma, Helsingin Kauppakorkeakoulu.
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1. JOHDANTO

1.1 Taustaa
Ympäristökysymykset ovat kohtalon kysymys ihmiskunnalle. Syntymävuotenani, vuonna 1972, 

Rooman klubi esitti raporttinsa Kasvun rajat, joka enteili väestönkasvun ja maatalous- ja teollisuus
tuotannon kasvun uhkia maapallolle ja sen toiminnalle. Worldwatch-instituutti on vuosittain kattavilla 
julkaisuillaan herätellyt kansakuntia pohtimaan aineellisen kasvun mahdollisuuksia ja uhkial. 
Ympäristökeskustelun yltyessä koskemaan yhä laajemmin yhteiskunnan kaikkia toimintoja, YK:n 
Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti lanseerasi 1980-luvulla käsitteen kestävä 
kehitys. Tämän termin avulla haluttiin uhkakuvia hälventää ja valaa luottamusta siihen, että ratkaisuja 
pystytään löytämään tavalla, joka kestää sukupolvelta toiselle.

Kestävä kehitys on laaja käsite, jonka tarkastelussa tarvitaan huolellista analyysiä. Sen toteuttaminen 
vaatii tapauskohtaista perehtymistä ja tutkimusta. Aihe on kiinnostava kokonaisvaltaisuutensa ja 
ajankohtaisuutensa vuoksi. Kokemusperäistä tietoa ei ole vielä paljoa saatavilla nimenomaan 
ekologisesti kestävän kehityksen ajatusten toimeenpanemisesta. Yleisesti organisaatioiden viherty- 
misprosessit palvelevat samaa ideaa toimien näin hyvänä vertailuaineistona. Kestävän kehityksen 
näkökulma on siis tuonut vain uuden tuulahduksen keskusteluun tähän sinänsä jo vakiintuneeseen 
tutkimusalueeseen organisaatioiden vihertymisestä.

HKKK:ssa on ollut vuosien varrella useassa yhteydessä keskustelua ympäristönäkökohdista ja niiden 
yhdistämisestä korkeakoulun toimintaan. Ympäristökysymyksiä on tutkittu jo pitkään eri laitoksilla. 
Opetukseen ympäristönäkökohtia on tuotu erityisesti 1990-luvulla. Johtamisen laitoksella on toiminut 
“Ympäristö ja liiketoiminta” -suuntautumisvaihtoehto vuodesta 1996. Aloitteita ympäristönäkö
kohtien huomioimisesta HKKK:ssa on 1980-luvulta lähtien esitetty mm. Helsingin kauppakorkea
koulun ylioppilaskunnan (KY) taholta. Ne eivät ole poikineet merkittäviä muutoksia HKKK:n 
toimintaan.

Voimakas impulssi ympäristönäkökulman huomioon ottamiselle HKKKrssa tuli opetusministeriöstä 

syksyllä 1996. Ministeriön kirje kestävän kehityksen huomioimisesta (liite 1) saapui HKKK:n 
hallintojohtajan pöydälle. Kirje ei aiheuttanut toimenpiteitä HKKKissa. Vasta kun KY:n 
ympäristövaliokunta kysyi HKKK:n suunnitelmista, alkoi korkeakoulussa tapahtua. KY:n ehdotukset 

saivat uutta pontta opetusministeriön kirjeen tuella ja näin HKKK:ssa aikaisemmin liikkeellä ollut 
vihertymisprosessi pääsi uuteen alkuun. Syksyllä 1996 asetettiin työryhmä, joka luovutti 
ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman opetusministeriölle saman vuoden joulukuussa (liite 2). 
Ympäristöprojektin etenemisen kuvaamiseksi on tutkielmaan liitetty HKKK:n Viikkotiedotteessa ja 
KY:n Punakulmassa ilmestyneitä artikkeleita (liite 3).
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1.2 Tavoitteet
Tutkielman teoreettisen osan tavoitteena on luoda katsaus organisaation vihertymisprosessiin. 
Perehtymällä ympäristönäkökulman huomioonottamiseen organisaatioissa tutkitaan, löytyykö 
varteenotettavia toimintamalleja ja vastauksia sovellettavaksi ekologisesti kestävän kehityksen 
toteuttamiseen erityisesti Helsingin Kauppakorkeakoulun kaltaisessa organisaatiossa. Lisäksi 
perehdytään organisaation muutosprosessiin, organisaatiokulttuurin merkitykseen, paradigmojen eli 
perusoletusten, arvojen ja toiminnan kehittymiseen ja organisaation jäsenten arvojen sekä toiminnan 
väliseen yhteyteen. Teoriaosan tavoitteena on myös löytää organisaation vihertymisen oleelliset 

edellytykset ja menetelmät viherryttämiseen.

Vertailemalla HKKK:n toimintaa Mikkelin ammattikorkeakouluun ja Tampereen yliopistoon voidaan 
luoda kuva siitä, mitä ja miten olisi järkevintä toimia. Tutkielman lopussa annetaan suositus 
HKKKdle, joka sisältää ehdotuksia konkreettisiksi tavoitteiksi ja keinoiksi tavoitteiden 

saavuttamiseen.

1.2.1 Tutkimusongelma

Organisaatiot muuttuvat ympäristöasioita yhä paremmin huomioiviksi. Motiiveja on erilaisia, kuten 
lainsäädännön asettamat toiminnan rajat, asiakkaiden, sijoittajien tai muiden sidosryhmien 
vaatimukset tai muu vastaava tarpeeksi voimakas impulssi, joka saa organisaation muuttamaan 
toimintaansa. Useimmiten on toteutetuissa viherryttämisprojekteissa ja yleensä organisaatioiden 
muutosprosesseissa havaittu kaikkein tärkeimmäksi ja myös vaikeimmaksi tekijäksi kehittää juuri itse 
organisaation jäseniä, ihmisiä ja heidän toimintaansa. Tutkielmassa paneudutaan pääasiassa 
tarkastelemaan avaintekijää, ihmistä ja organisaation jäsenten arvojen ja toiminnan välistä yhteyttä. 
Ajatuksena on kuunnella organisaation jäsenten tarpeita ja käyttää ideavarantona heidän ajatuksiaan 
ja kokemuksiaan organisaation aikaisemmasta toiminnasta. Tutkielmassa analysoidaan muutoksen 
esteitä ja miten niitä voidaan HKKK:ssa vähentää. Tutkielmassa ei ole kysymys ratkaisumallien 
teknisestä onnistumisesta vaan tutkielman tavoitteena on käyttöönoton organisatorinen 
onnistuneisuus. Gladwiniä mukaillen: kestävän kehityksen tutkimuksen painopisteen täytyy siirtyä 

tekniseltä puolelta ihmisten keskelle, heidän mieliinsä ja sydämiin2.

Tutkimusongelmana on rakentaa HKKK:lle suositus siitä, miten sen pitäisi toimia, jotta sen toiminta 
vihertyisi mahdollisimman mielekkäällä ja tuloksellisella tavalla. Tutkielman lähtöhypoteesina on 
tämän prosessin välttämättömyys. Tutkielmassa ei kyseenalaisteta, pitäisikö muutosta tapahtua, vaan 

otetaan annettuna opetusministeriön vaatimus korkeakoulun kehittämisestä kestävän kehityksen 1

1 Brown, L. et ai. 1996. Maailman tila 1996. Gaudeamus Kirja, Helsinki 1996.
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tavoitteita paremmin vastaavaksi. Tutkielmassa ja suosituksessa otetaan kantaa muutoksen tahtiin ja 

tapoihin, ei niinkään sen suuntaan.

Organisaation ja sen jäsenten toimintaa ohjaa voimakkaasti heidän sisäistämänsä paradigma. 
Tutkielman kannalta mielenkiintoista on perehtyä organisaation yhteiseen paradigmaan. Tällä 
viitataan organisaatiossa vallitseviin yhteisiin perusoletuksiin, uskomuksiin ja tapaan siitä, miten 
organisaation toiminta hahmotetaan. Ilman paradigman muutosta ei organisaation syvällinen muutos 

ole mahdollista.

Organisaation kehittämistä, muuttamista ja erityisesti organisaation viherryttämisprosessia 
tarkastellaan sen jäsenten omien perusoletusten, arvojen, asenteiden ja artefaktien pohjalta. 
Muutosprosesseja tarkastellaan organisaatioteorian ja -kulttuurin valossa. Kiinnostavaa on, ovatko 
henkilökunnan ja opiskelijoiden arvot ristiriidassa heidän konkreettisen toimintansa kanssa. Teknisen 

puolen ratkaisut eivät ole pääosassa, vaikkakin empiirinen osa ja suositus sisältävät runsaasti 
konkreettisia esimerkkejä.

Keskittyminen organisaation jäsenten näkemyksiin on siinäkin mielessä perusteltua, että 
organisaatiolla on riippuvaisuutensa historiastaan. Tämä muodostaa riippuvaisuuden {path 
dependence) eli juuri sen, että organisaation täytyy suhteuttaa kaikki tekemisensä aikaisempaan 
toimintaan. Jos uusi toiminnan muoto poikkeaa oleellisesti organisaation historiasta, on sen 
uskottavuus huono.2 3 Tämän takia on tärkeää tukeutua organisaation jäsenten ja koko työyhteisön 
mielipiteisiin sen kehittämisestä. Organisaation jäsenillä tarkoitetaan HKKK:n tapauksessa 
henkilökuntaa ja opiskelijoita. Työyhteisöllä käsitetään aikaisemmin mainitut organisaation jäsenet ja 
HKKK:n yhteydessä kiinteästi työskentelevät yritykset.

1.2.2 Tutkimusote

Tutkimusta tehtäessä on tutkimusotteella tärkeä rooli. Sen valinnasta riippuu tulosten käytettävyys. 
Tutkimusotteen valinnassa ohjaava tekijä on tutkimuksen tavoitteet. Aikaisemmassa kappaleessa 
kuvatut tutkimuksen tavoitteet ovat hyvin käytännönläheisiä. Tämän takia on tutkimusotteeksi valittu 
konstruktiivinen tutkimusote.

Konstruktiolla tarkoitetaan oliota, joka antaa ratkaisun johonkin eksplisiittiseen ongelmaan. 
Tarkoituksena on saavuttaa tietystä lähtötilasta liikkeelle lähtien haluttu lopputila. Tässä mielessä

2 Gladwin, T. & Kennelly, J. & Krause, T. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for the 
Management Theory and Research. Academy of Management Review 20 (4). s. 899
3 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997
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konstruktion kehittäminen on luonteeltaan normatiivista toimintaa. Konstruktion kehittäminen on 
ongelmanratkaisua, jonka tuloksena on jotakin selvästi uutta, aikaisemmasta poikkeavaa.4 5

Neilimon ja Näsin mukaan perinteiset tutkimusotteet ovat kuvassa 1 näkyvät käsiteanalyyttinen, 
nomoteettinen, päätöksentekometodologinen ja toiminta-analyyttinen tutkimusoteS. Näiden 
tutkimusotteiden kentässä konstruktiivinen tutkimusote sijoittuu lähelle päätöksentekometodologista 
tutkimusotetta. Myös toiminta-analyyttisellä tutkimusotteella on yhtymäkohtansa konstruktiiviseen 
tutkimusotteeseen, sillä kummassakin on käytännöllisyydellä ja toteutettavuudella merkittävä rooli.

KUVA 1 Konstruktiivisen tutkimuksen suhde liiketaloustieteen muihin tutkimusotteisiin

Teoreettinen Empiirinen

Deskriptiivinen

Käsiteanalyyttinen
tutkimusote

Nomoteettinen
tutkimusote

Toiminta-analyyttinen

Päätöksenteko- tutkimusote

Normatiivinen
metodologinen J
tutkimusote Konstruktiivinen

tutkimusote

Tutkielma ei täytä täysin konstruktiivisen tutkimusotteen vaatimuksia. Kasasen mukaan edellytetään 
aina toimivuuden todentamista käytännössä. Tutkielmantekoprosessin aikana tämä on ollut osittain 
mahdollista, mutta täydelliseen todentamiseen ei päästä.

Tutkielma on soveltavaa tutkimusta. Pyrkimyksenä on uuden tiedon tuottaminen niin, että sen 

pohjalta voidaan luoda uusi sovellus tai saavuttaa haluttu tavoite (esimerkiksi HKKK:n toiminnan 
kehittäminen tehokkaammaksi ja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi). Soveltavan tieteen tuloksia 
on tarpeen arvioida niiden käytännöllisen hyödyllisyyden kannalta. Tällöin avaintekijöitä arvioinnissa 
ovat tuloksen relevanssi, yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys6. Näihin tavoitteisiin palataan 
kappaleessa 5, jossa tehdään tutkielman johtopäätökset ja pyritään antamaan mahdollisimman 
helppokäyttöinen ja yksinkertainen toimintasuositus. Samassa kappaleessa arvioidaan käyttöönoton 

mahdollista onnistumista.

4 Kasanen, E. & Lukka, K. & Siitonen, A. 1991. Konstruktiivinen tutkimusote liiketaloustieteessä Liiketaloudellinen 
Aikakauskirja 3. 301-329. s. 302
5 Neilimo, K. & Näsi, J. 1980. Nomoteettinen tutkimusote ja suomalainen taloustiede. Tutkimus positivismin soveltamisesta. 
Tampereen yliopisto, Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeudçn laitoksen julkaisuja A 2: Tutkielmia ja raportteja 12/1980.
6 Niiniluoto, I. 1985. Edistyminen soveltavissa tieteissä. Teoksessa Kaukonen, E. et ai. (toim.) Tieteen historia ja tieteen 
edistyminen. Suomen Akatemian julkaisuja 2/1985.



9

Tutkielman tavoitteena on antaa normatiivinen toimintaohje HKKK:Ile. Tämä päämäärähakuisuus 
saattaa olla ongelma, jos sitä tarkastellaan perinteisestä valtavirtanäkemyksestä lähtien. 
Liiketaloustieteessä, kuten myös monilla muilla tieteenaloilla, on positivismin vaatimukset sisäistetty 
perusteellisesti. Positivismin näkökulmasta tieteeseen ei kuulu arvoasetelmat (positiivisuus) ja 
tutkimuksen tulosten täytyy olla kvantitatiivisesti mitattavissa. Myös aineiston täytyy olla laaja jotta 

yleistyksiä pystytään tekemään.

Kahdella eri aineistotyypillä, haastatteluilla ja kyselytutkimuksella, on tutkielmassa pyritty löytämään 
tapa vastata osittain positivismin asettamiin vaatimuksiin ja toisaalta tehdä tulkitsevaa tutkimusta. 
Pelkästään tutkimuksen aiheen vai intä on jo subjektiivinen prosessi ja osoittaa sinänsä illuusion 
tieteen riippumattomuudesta kyseenalaiseksi. Tietyn subjektiivisuuden hyväksyminen osaksi tiedettä 
on realismia. Tämä ei kuitenkaan poista tutkimukselta vaatimusta sen oikeellisuudesta.

1.2.3 Tutkimuksen rajaus

Kestävän kehityksen tavoitteiden kolme eri ulottuvuutta, taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen, 
ovat hyvin vaativia osa-alueita. Siksi tutkielmassa keskitytään pääasiassa niistä vain yhteen, 
ekologisesti kestävään kehitykseen. Kappaleessa 2.2.3 määritellään tarkemmin, mitä kestävä kehitys 
ja yksi sen kolmesta osa-alueesta, ekologisesti kestävä kehitys tarkoittavat.

Tutkielma keskittyy organisaation konkreettisiin ja jokapäiväisiin ympäristövaikutuksiin. Tutkielman 
käsittelyn ulkopuolelle jäävät lähes kokonaan korkeakoulun opetus ja tutkimus. Niitä sivutaan useassa 
kohdassa, mutta pääroolissa on jokapäiväinen toiminta. Tampereen yliopiston ja Mikkelin 
ammattikorkeakoulun osalta esitellään myös niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. 
Tutkielman toimenpidesuunnitelma keskittyy organisaation materiaalivirtojen ja erityisesti 
organisaation jäsenten toiminnan kehittämiseen ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tutkielmassa Helsingin Kauppakorkeakoululla viitataan sen Helsingissä toimiviin yksiköihin. 
HKKK:lla on Mikkelissä osa korkeakoulun yksiköistä, Pienyrityskeskus ja MBA- ja BBA-ohjelmat. 
Nämä yksiköt on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä tutkimustulosten 

yleistämistä koskemaan myös toimintaa Mikkelissä.

1.2.4 Saatavien tulosten hyödyllisyys

Tutkimuksen tärkein tehtävä on luoda uutta tietoa ja löytää vastauksia konkreettisen ja teoreettisen 
tason kysymyksiin. Vaikka johtamistiede on voimakkaasti sidottu tutkittavaan organisaatioon, 
voidaan siinä hyvin muodostaa yleispäteviä teorioita, jotka vastaavat laajempiin kuin vain yhden 

organisaation tarpeisiin.



10

Tutkielman tekemisellä saavutetaan seuraavia konkreettisia hyötyjä:
• tieto organisaation vihertymisestä ja sen toteuttamisesta käytännössä lisääntyy ja
• HKKK:n edellytykset vastata kestävän kehityksen haasteisiin paranevat.

Jos toimintasuositusta tai sen osia toteutetaan:
• Helsingin Kauppakorkeakoulun välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset vähenevät sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä
• HKKK:n imago Suomen johtavana kauppakorkeakouluna terävöityy.
• Helsingin Kauppakorkeakoulun rahavaroja säästyy ja
• korkeakoulun työympäristön viihtyisyys paranee.

Nämä tavoitteet ovat linjassa HKKK:n arvojen ja laadullisten tavoitteiden kanssa, jotka on esitelty 
kappaleessa 4.1.2. Tutkielman hyöty kasvaa luonnollisesti siinä tapauksessa, jos muut organisaatiot 
pystyvät käyttämään sitä hyväksi. Ajatuksena on ollut, että jokaisen organisaation ei tarvitse kärsiä 
samoista lastentaudeista yhtä pitkän aikaa, vaan oppimiskäyrää voidaan merkittävästi parantaa 
oppimalla muiden organisaatioiden prosesseista. Tähän pyritään myös tässä tutkielmassa sillä tavoin, 
että vertailuorganisaatioiksi on otettu kaksi muuta vastaavaa organisaatiota, Tampereen yliopisto ja 

Mikkelin ammattikorkeakoulu.

1.3 Empiirisen osan tavoitteet

1.3.1 Lähtöasetelma

Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä organisaation muutosprosessissa. Jotta muutosta voisi 
aidosti tapahtua, on organisaation itsensä luotava muutoksen suuntaviivat. Tutkimuksissa on havaittu 
esimerkiksi top-down -mallin hierarkisuuden tuomat ongelmat. Siksi HKKK:ssa toteutetussa 
kyselyssä on haluttu toteuttaa ideaa jokaisen organisaation jäsenen osallistumisesta. Näin pyritään 
luomaan toiminnan kehittämisen suuntaviivat organisaation itsensä ehdoilla, ei ulkopuolisen tai 
pienen ryhmän näkökohdista ponnistaen. Näin saavutetaan mahdollisimman hyviä tuloksia 
muutosprosessin eteenpäinviemisessä. Kyselyllä pyritään edistämään tiedonvaihtoa organisaatiossa ja 
minimoimaan mahdollisesti syntyvää muutosvastarintaa.

Idea kyselyn toteuttamisesta haastattelujen sijaan syntyi sen takia, että kaikki saisivat mahdollisuuden 
osallistua. Tärkeämpää on tietää yleisesti laajan massan yleinen mielipide, ei niinkään tarkkoja 

yksityiskohtia ja yksilöiden mielipiteitä. Haastatteluilla päästään tietysti aiheessa syvemmälle ja 
pystytään kehittämään tutkimuksen kuluessa esimerkiksi kysymysten sisältöä. Haastatteluja 
analysoitaessa ei saada kuitenkaan varmuutta yleisestä mielipideilmastosta.
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1.3.2 Tavoitteet

Kyselyn tavoitteena oli selvittää Helsingin Kauppakorkeakoulun sisäisten sidosryhmien valmiuksia 

ekologisesti kestävän kehityksen toteuttamiselle korkeakoulussa. Ideoita haluttiin siitä, miten 

parhaimmalla ja tuloksellisimmalla tavalla voidaan edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden ympäris
töystävällistä käyttäytymistä ja sitä kautta pienentää koko organisaation ympäristövaikutuksia.

Tärkeää on huomata kyselyn rooli osana kestävän kehityksen prosessia. Kyselylomake (liite 4) saattoi 
olla monilla ensimmäinen kosketus koko aiheeseen. Sen takia kysely haluttiin tehdä niin, että sen 
antamia tuloksia voidaan jatkossa edelleen käyttää kestävän kehityksen prosessissa ja niin, että se 
saisi lumipallomaisen tiedostamisen vyöryn liikkeelle organisaation jäsenissä. Toivottavaa on, että 
kysely herätti spontaanisti keskustelua jokaisen vastaajan omassa lähityöympäristössä ja näin 

muokkasi maaperää muille toimenpiteille.

Kyselyn tavoitteena oli:
• kerätä tietoa tietotasosta ja muodostaa kuva yleisestä asenneilmapiiristä
• kartoittaa käsityksiä nykyisestä ympäristöasioiden hoidon tilanteesta HKKK:ssa
• mitata valmiuksia kehittää toimintatapoja ympäristöystävällisempään suuntaan
• kerätä ideoita toteutetuista ja toteutettavista hankkeista sekä toimintatavoista

• arvioida koulutuksen ja tiedon tarvetta ja laatua ja
• palvella muita mahdollisia HKKK:n ympäristötyöryhmän tarpeita (mm. työpaikkaliikenteeseen 

liittyvät kysymykset. Kyselyn avulla saatiin kerättyä hyödyllistä informaatiota HKKK:n toiminnan 

kehittämistä ajatellen).

1.4 Tutkielman rakenne
Tutkielman rakenne noudattaa seuraavaa kaavaa: kysymyksenasettelu, teoriakatsaus, empiria eli 

kokeellinen osuus ja ongelman ratkaisu eli konstruktio.

Kysymyksenasettelun jälkeen alkaa tutkielman teoreettinen osa, luku 2. Siinä perehdytään 
organisaatioiden vihertymiseen, kehittämiseen ja organisaatiokulttuuriin. Ympäristöalan käsitteitä 
esitellään: ympäristöjohtamista, kestävää kehitystä, tarkemmin ekologisesti kestävää kehitystä 
määritellään ja mitä se tarkoittaa organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen ja oppimisen 
näkökulmasta. Lisäksi perehdytään siihen, miten organisaatiokulttuuri ja organisaation muutos 
nivoutuvat toisiinsa. Paradigmojen, arvojen ja toiminnan välistä yhteyttä ja muutoksen järjestystä 
pohditaan tutkimusten ja käytännön esimerkkien valossa. Organisaation vihertymisprosessin 
oleellisimmat edellytykset on arvioitu ja lopuksi luvussa 2 esitellään menetelmiä ja työkaluja 

organisaation viherryttämiseksi.
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Tutkielman empiirinen osa alkaa luvusta 3. Luvussa esitellään tutkielman tapausesimerkit, 
Tampereen yliopiston Ekokampus-hanke ja Mikkelin ammattikorkeakoulun Teknillisen oppilaitoksen 
ympäristöprojekti. Luvun lopussa olevassa yhteenvedossa vertaillaan näiden organisaatioiden 
toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden integroimiseksi HKKK:n toimintaan. Luvussa 4 esitellään 
HKKK:n toimintaa ja henkilökunnan ja opiskelijoiden kyselyn tulokset. Niitä analysoidaan 

tutkimusongelman näkökulmasta.

Luvussa 5 tehdään teorian ja empirian synteesi. Luvussa esitellään suositus HKKK:lie, johtopäätökset 
ja aiheita jatkotutkimukselle. Lisäksi luvussa esitetään kunnianhimoinen, mutta realistinen näkemys 
siitä, miltä HKKK näyttäisi vuonna 2006 kehitettyään toimintaansa kokonaisvaltaisesti 
ympäristöystävällisemmäksi.

2. ORGANISAATION VIHERTYMINEN

2.1 Yhteiskunnan kaiut kantavat korkeakouluihin
Organisaatioiden vihertyminen on luonnollinen askel yhteiskunnan vihertymisprosessissa. Toisen 
maailmansodan jälkeen teollistuminen jatkui entistä voimakkaampana ja ihmisten elämäntapaa ohjasi 
luottamus kulutuksen ja aineellisen hyvinvoinnin kasvuun. Vasta 1970-luvulla, kun kiinnostus 
ympäristökysymyksiin heräsi Rachel Carsonin jo vuonna 1962 ilmestyneen teoksen Silent Spring ja 
useiden muiden teosten myötä, alettiin kysyä, että tarvitaanko jotain uutta etiikkaa korvaamaan 
silloista, vahvasti ihmiskeskeistä etiikkaa. Vähitellen teollisen yhteiskunnan perusperiaatteita 
ruvettiin kyseenalaistamaan ja saavuttaessa 1980-luvulle ymmärrettiin yhä laajemmissa piireissä, että 
teollinen yhteiskunta oli länsimaissa kulkenut eräällä tavalla tiensä päähän. Askel askeleelta kehitys 
kulki kohti palveluyhteiskuntaa. Tietotekniikan käytön kasvun ja kehittymisen myötä länsimaat ovat 
teknistyneet. Nykypäivämme yhteiskunnasta puhuttaessa käytetään mm. termejä tieto- tai 
informaatioyhteiskunta, jälkiteollinen yhteiskunta tai aineettomien tarpeiden yhteiskunta7. Kehitys ei 
ole kuitenkaan tuonut toivottua muutosta eli vähentänyt länsimaiden ympäristölle aiheuttamaa 
rasitusta, sillä tarpeet ovat kasvaneet. Korkeintaan ollaan pystytty pitämään elintason nousun 

aiheuttamia haittoja kurissa.

1970-luvulta lähtien useiden maailmanlaajuisten ongelmien yhteisenä nimittäjänä on ollut ympäristö. 
Uudet uhkakuvat liittyvät otsonikatoon, maapallon ilmakehän lämpenemiseen, energian käytön 
kasvuun ja sen vaikutuksiin, biodiversiteetin vähenemiseen, epätasa-arvoisuuden lisääntymiseen,

7 Mannermaa, M. 1998. Kvanttihyppy tulevaisuuteen? Otava, Keuruu, s. 70
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riskiyhteiskuntaan, kaupungistumiseen8 9 jne. Lääkkeitä uskotaan löytyvän yhteiskunnan 

vihertymisestä. Tämä prosessi on ollut kuitenkin hidas ja vaivalloinen läntisissä maissa.9

Ekologisen modernisaation strategiaa on kehitelty useammissa maissa ja useiden eri tieteenalojen 
parissa, jotta löydettäisiin vastauksia erityisesti länsimaita vaivaaviin monitahoisiin kriiseihin10. 
Kestävä kehitys on syntynyt vastauksena tarpeeseen uudesta kokonaisvaltaisesta tavasta tarkastella 
yhteiskuntien toimintaa. Sen ideana on yhdistää teollisen vallankumouksen perintö, paras 
olemassaoleva tieto eri tieteenaloilta ja liberaali demokratia ympäristötietoisuuden ja luonnon 
vaatimusten kanssa käytännönläheisten uudistusten aikaansaamiseksi, niin paikallisella kuin 
maailmanlaajuisellakin tasolla. Tämä muutosprosessi voidaan ymmärtää niin poliittisena strategiana 
kuin teoreettisena käsitteenä, joka kytkee ympäristökysymykset keskusteluun jälkiteollisesta 
yhteiskunnasta ja sen uudistumisen ehdoista. Yhtälailla kestävä kehitys on sekä poliitikkojen 
“käsikassara” että teoreettinen yläkäsite, joka antaa eväät yhteiskunnan toiminnan kehittämiseen 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti paremmaksi.

Historiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna ympäristökysymykset ovat nousseet luonnontieteiden 
pohjalta. Biologia, kemia ja fysiikka ovat näytelleet pääosaa keskusteltaessa luonnonsuojelusta. 
Vähitellen keskustelu on levinnyt muille tieteenaloille, sillä on ymmärretty, että enää ongelma ei ole 
luonnontieteellisen tiedon puutteessa, vaan yhteiskuntamme rakenteissa ja nykyaikaisessa, 
kuluttavassa elämäntavassa. Kestävä kehitys antaa vastauksia laajempiin ongelmiin kuin puhtaasti 
luontoa koskeviin kysymyksiin ja siihen, miten kokonaisvaltaisesti päästäisiin luonnon ja ihmisen 
kannalta parhaaseen lopputulokseen. Vähitellen luonnonsuojelusta on tullut kokonaisvaltaista 

ympäri stönsuoj elua.

Ihmisen aiheuttaman luonnon tuhoutumisen aatehistoriallisia syitä selvitettäessä on varsin 
tavanomaista ollut puhua ihmiskeskeisyydestä eli antroposentrismistä. Ihmiskeskeisyyttä on pidetty 
“pahana” ja sen vastakohtana pidetään biosentrismiä eli luontokeskeisyyttä. Antroposentrismillä 
viitataan ihmisen oikeutettuun pyrkimykseen alistaa luonto ja hyödyntää luonnon antimia omien 
mielihalujensa tyydyttämiseen. Länsimaisen ajattelun valtavirta Raamatusta uuden ajan filosofeihin 
on hyväksynyt tämän näkemyksen. Biosentrismin mukaan luontoon ja elollisiin olentoihin 
kohdistuvat toimenpiteet voivat olla itsessään väärin ja moraalisesti tuomittavia, ilman että niiden 
vääryyttä perusteltaessa viitataan ihmiseen ja ihmisten etuihin. Ympäristöeettinen kenttä on erittäin 
hajallaan ja perustelut ovat hyvin vaihtelevia. Useimpien ympäristönsuojelua vaativien ihmisten 
voidaan sanoa olevan eräänlaisen motiivipluralismin kannalla: on olemassa monia hyviä perusteita 

suojella ympäristöä.

8 Meadows, D.H. & Meadows, D.L. & Randers, J. 1993. Ylittyvät kasvun rajat - maailmanyhteisön romahdus vai kestävä 
tulevaisuus? Valtion painatuskeskus, Helsinki.
9 Massa, I. & Rahkonen, O. (toim.) 1995. Riskiyhteiskunnan talous. Gaudeamus Kirja, Helsinki, s. 7-8
10 Massa, I. & Rahkonen, O. (toim.) 1995. Riskiyhteiskunnan talous. Gaudeamus Kirja, Helsinki.



14

Ympäristöongelmat koskettavat välillisesti kaikkia ja ovat vaikutuksiltaan maailmanlaajuisia. 
Ongelmien aiheuttajana voi olla yksittäinenkin taho, mutta yleensä ongelma syntyy useista pienistä 
lähteistä. Esimerkkinä voidaan mainita maapallon ilmaston muuttuminen ihmisen toimintojen 
vaikutuksesta. Jokaisen kuormittajan erillisvaikutus voi olla vähämerkityksinen, mutta yhteisvaikutus 
on uhkaava. Tämä on esimerkki globaalista, kollektiivisesta vastuusta, jota ei voida ratkaista muuten 
kuin sekä paikallisella että maailmanlaajuisella toiminnalla.

Kestävän kehityksen edistämiseksi on toiminta sekä maailmanlaajuisella että paikallisella tasolla 
välttämätöntä. Helsingin Kauppakorkeakoululla on hyvä syy huomioida ekologisesti kestävän 
kehityksen tavoitteita toiminnassaan. Pedlerin mukaan yliopistot ovat hyvä esimerkki 
organisaatioista, jotka eivät ainoastaan sopeudu toimintaympäristöönsä, vaan ne kontribuoivat 
ympäröivän yhteisönsä oppimiseen ja muokkaavat sitä1 k HKKK:n toiminnan kehittäminen 
ympäristöystävällisemmäksi hyödyttää korkeakoulua itseään ja sillä on myös positiivisia vaikutuksia 
ympäröivään yhteiskuntaan.

2.2 Käsitteiden määrittelyä

2.2.1 Organisaation vihertymisprosessi

Ympäristöjohtaminen on käsitteenä laaja. Se ei ole pelkkä yksittäinen työkalu, joka otetaan 
tarvittaessa esille, vaan se on kokonaisvaltainen tapa johtaa organisaation toimintaa tehokkaasti ja 
ympäristöasiat huomioiden. Organisaation sisäistä ympäristöasioiden hallintaa voidaan kutsua 
ympäristöjohtamiseksi. Ympäristöjohtaminen ottaa ympäristönsuojelulliset tavoitteet huomioon 
kaikessa yrityksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa pyrkimyksenä ympäristökuormituksen 
vähentäminen ja välttäminen sekä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen!2.

Mitä tarkoittaa vihertymisprosessi? Synonyymejä vihertymisprosessille on lukuisia. Voidaan puhua 
ekologisoinnista, ympäristöasioiden kehittämisestä, ympäristöprojektista (esimerkiksi Mikkelin 
ammattikorkeakoulu), toiminnan kehittämisestä ympäristöystävälliseksi, (ekologisesti) kestävän 
kehityksen periaatteiden noudattamisesta jne. Prosessille voidaan luoda myös oma nimi, kuten 
Tampereen yliopiston “Ekokampus”. Perusperiaatteena on organisaation toiminnan välillisten ja 
välittömien ympäristövaikutusten pienentäminen. Tapa, millä muutoksia toteutetaan, päätetään 
organisaatiokohtaisesti. Menettelytapoja ja -järjestyksiä on useita. Monilla aloilla noudatetaan 
yhteisiä suosituksia (esim. kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma11 12 13). HKKK:n tapauksessa 

opetusministeriön antamat raamit ovat hyvin väljät.

11 Pedler, M. & Burgoyne J. & Boydell, T. 1997. The Learning Company - A Strategy for Sustainable Development. 
McGraw-Hill 2nd ed. s. 4
12 Linnanen, L. & Boström, T. & Miettinen, P. 1994. Ympäristöjohtaminen - Elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa. 
WSOY, Juva. s. 247
13 Kemianteollisuus ry 1994. Responsible Care; Vastuu huomisesta. Indikaattorit ja yritykset. Kemianteollisuus ry, 
Helsinki.
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Sinänsä termin vihertymisprosessi sisältöä täytyy kriittisesti tarkastella. Tällä hetkellä se voidaan 
ennemminkin käsittää haittojen pienentämisenä taloudellisten reunaehtojen puitteissa kuin toiminnan 
kestävyyden todellisena parantamisena!4. Jos merkittävää vihertymistä halutaan saavuttaa, tarvitaan 
yhteiskunnissa ja useimmissa organisaatioissa rakenteellisia muutoksia. Täytyy huomata, että 

tutkimuksessa ei organisaatiolla tarkoiteta aina koko organisaatiota, vaan voidaan puhua divisioo
nasta, yksiköstä tai alayksiköstä14 15 16. Tässä tutkielmassa organisaatiolla viitataan HKKK:sta puhuttaessa 

Helsingissä sijaitsevaan organisaatioon.

2.2.2 Kestävä kehitys

Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtlandin johtama, YK:n alaisen ympäristön ja kehityksen 
maailmankomissio totesi 1980-luvulla, että hallitsematon taloudellinen kasvu aiheuttaa merkittäviä 
ympäristöongelmia. Ekologisen kriisin ulottuvuudet ovat varsin moninaiset ja viime kädessä on kyse 
ihmislajin selviytymisestä. Tarvitaan välittömästi tehokkaita toimia saastumisen rajoittamiseksi ja 
luonnonvarojen hupenemisen ehkäisemiseksi. Kestävä kehitys, Brundtlandin komission tarjoama 
ratkaisu ympäristöongelmiin, onkin määritelty juuri sukupolvien välisen tasa-arvoisuuden 
lähtökohdasta. Maailmankomission raportti Yhteinen tulevaisuutemme määrittelee kestävää kehitystä 

seuraavalla tavalla:

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Se sisältää kaksi avainkäsitettä:

• tarpeet, etenkin maailman köyhien perustarpeet, jotka olisi asetettava ehdottomalle etusijalle, sekä 

e ajatuksen rajoituksista, joita nykyteknologia ja nykyiset yhteiskuntajärjestelmät asettavat luonnon 

kyvylle tyydyttää nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeet. Avarammin käsitettynä kestävän kehityksen 

periaate tähtää siihen, että ihmisten keskinäinen ja ihmiskunnan ja luonnon välinen sopusointu 

lisääntyy.16

Kestävä kehitys jaetaan kolmeen osaan: taloudelliseen, sosiaalis-kulttuuriseen tai sosiaaliseen ja 
ekologisesti kestävään kehitykseen. Usein käytetään myös jaottelua: yhteiskunnallisesti oikeuden
mukainen, henkisesti uudistava ja ekologisesti kestävä kehitys. Suomen Kestävän kehityksen 

toimikunta määrittelee kestävää kehitystä seuraavalla tavalla. Kestävä kehitys on:

• ekologisesti kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen taloudellisen 

ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.

14 Gladwin, T. & Kennelly, J. & Krause, T. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for the 
Management Theory and Research. Academy of Management Review 20 (4). s. 900
15 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 50
16 Brundtland, G.H. 1987. Yhteinen tulevaisuutemme (nk. Brundtlandin komission raportti). Valtion painatuskeskus, 
Helsinki.
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• yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista kehitystä

Kestävä kehitys turvaa ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet oman hyvinvointinsa luomiseen, 

perusoikeuksien toteutumiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen sekä mahdollisuuden tasa- 

arvoiseen osallistumiseen ja vastuunottoon päätöksenteossa omassa maassa ja maailmanyhteisössä.

• ihmisen henkisesti uudistavaa kehitystä

Kestävä kehitys mahdollistaa vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuurien 

moninaisuuden säilymisen ja kehittymisen sukupolvesta toiseen.17

Määrittelyjä kestävälle kehitykselle on lukuisia. Tärkein ja tunnetuin "niistä on edellä mainittu 
Brundtlandin raportti. Se on toiminut suuntaviivana kansallisille ja organisaatiokohtaisille 

määrittelyille.

Mielenkiintoista on termin kestävä kehitys kuluminen koskemaan kaikenmaailman asioita, joiden 
tavoitteena on olla kestäviä ja kehittäviä. Toisaalta “kestävyys” {sustainability) liitetään länsimaissa 
samalla modernismiin ajatuksella “jokaisen tiedostavan valtion tai organisaation täytyy olla jollain 
tapaa tietoinen kestävästä kehityksestä”. Yhteys modernismin ja kestävyyden välillä on olemassa18. 
Toisaalta kestävän kehityksen käsite on ollut aiheellisesti kritiikin kohteena. Tulevaisuudentutkija 

Mika Mannermaan mukaan:

"Kun kestävän kehityksen käsite on levitetty ekologisesta y times tään kattamaan 
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja henkinen kehitys, uhkana on koko käsitteen vesittyminen. 
Kun kaikessa muka pyritään kestävyyteen, se ei ole tehokasta missään, kuten on nähty. ”19

HKKK:n ympäristöprojektissa on keskitytty ekologisesti kestävään kehitykseen. Samalla uskotaan 
saatavan aikaan kehitystä koko korkeakoulun toiminnassa ja näin edistetään myös kestävän 
kehityksen kahden muun osa-alueen tavoitteita.

2.2.3 Ekologisesti kestävä kehitys

Kun tutkielman kyselyä toteutettiin, mainittiin kyselylomakkeen saatekirjeessä painotuksen olevan 

ekologisesti kestävässä kehityksessä. Miten se määritellään tarkemmin?

Ekologisesti kestävä kehitys on taloudellisen kasvun sopeuttamista luonnon asettamiin reunaehtoihin. 

Kestävä talous on mahdollista vain ekologisesti kestävällä perustalla. Ekologisen kestävyyden haaste 

koskee yhtä paljon teollisuusmaita kuin kehitysmaita. Tärkeiksi ratkaisukeinoiksi ekologisesti kestävän 

kehityksen kannalta nousevat ekologisesti järkevämmän teknologian kehittäminen ja 

käyttöönottaminen sekä kuluttajien tottumusten, arvostusten ja elämäntapojen muuttuminen.

17 Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995. Kestävä kehitys - Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen 
kansainvälisessä yhteistyössä. Ympäristöministeriö, Helsinki, s. 7
18 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1026
19 Mannermaa, M. 1998. Kvanttihyppy tulevaisuuteen? Otava, Keuruu, s. 61



17

Ekologisesti kestävä kehitys asettaa ne ekologiset reunaehdot, joiden puitteisiin aineellisen 
hyvinvoinnin aikaansaaminen ja ylläpitäminen on pitkällä tähtäimellä sopeutettava. Tämä saattaa luoda 
lyhyellä tähtäimellä ristiriitoja eri näkökohtien ja tavoitteiden välille sekä nykyisen sukupolven etujen 
ja tulevien sukupolville siirtyvien haittojen välille.20

Näiden ristiriitojen ratkaisuissa asetetaan ekologiset näkökohdat etusijalle käytettävissä olevien 
tietojen, teknologian ja voimavarojen pohjalta, ennalta varautumisen periaatteiden mukaisesti. Tämä 
vaatimus luo samalla voimakkaan positiivisen haasteen talouden ja tekniikan kehittämiselle. Puhutaan 

kolmen E:n periaatteesta: ecology, ethics & economy.

Ekologisenkin kestävyyden käsite, luonnon muuttumiskyky ja monimuotoisuus ovat vielä 
puutteellisesti ymmärrettyjä ja niitä koskevat tieteelliset tiedot ovat vajavaisia. Tarvitaan lisää 

tutkimusta, mittareiden kehittämistä, käytännön kokeiluja ja koulutusta.

2.2.4 Organisaation kestävä kehitys

Organisaatioita on mielenkiintoista tarkastella teoreettisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. 
Luonnontieteellinen ajatus kantokyvystä ja henkiinjäämisestä on hyvin lähellä, kun pohditaan 
organisaation toimintaa ja tavoitteita. Organisaation tarkoituksena on olla olemassa, saavuttaa 
toiminnalle asetettuja tavoitteita ja huolehtia pitkällä tähtäimellä organisaation hengissäpysymisestä 
ja menestymisestä2!. Kestävän kehityksen ajatus toiminnan kestävyydestä ja kannattavuudesta 
pitkällä tähtäimellä on yhtenevä liiketaloustieteellisen ajattelun kanssa22 23. Mittarit vain ovat erilaiset, 
liiketaloustieteessä toiminnan kestävyys pitkällä tähtäimellä syntyy vakaasta taloudellisesta tilasta ja 
riittävästä rahallisesta voitosta eli tuloksesta. Ekologisesti kestävän kehityksen mittarit ovat erilaisia. 
Yksinkertaistettuna organisaation toiminnan tavoitteena on olla ekologisesti kestävää eli tuottaa 
mahdollisimman vähällä mahdollisimman paljon niin, että toiminta ei kuluta uusiutumattomia 
luonnonvaroja. Näin voidaan antaa seuraaville sukupolville perinnöksi sama pääomavaranto kuin 

itsellä on ollut.

Tällä hetkellä länsimaiset yhteiskunnat pyrkivät mittaamaan kaiken rahassa ja olemassaoleva tieto 
yritetään puristaa yhteismitallisiin lukuihin, BKT:een, tuloslaskelmiin, taseisiin. Vielä ei 
organisaatioiden toiminnan kestävyys ole yhteismitallisesti mitattavissa nykyjärjestelmän puitteissa, 
vaikka ympäristölaskentatoimi onkin jo kehittänyt menetelmiä ympäristövaikutusten mittaamiseen.^

20 Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1995. Kestävä kehitys - Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen 
kansainvälisessä yhteistyössä. Ympäristöministeriö, Helsinki, s. 8
21 Sjöstrand, S. 1978. Organisaatioteoriat. Weilin+Göös, Espoo 1981.
22 Turner, R. & Pearce, D. & Bateman, 1. 1994. Sustainable Development. Teoksessa Turner, R. & Pearce, D. & Bateman, I. 
1994, Environmental Economics. Harvester, s. 54-55
23 Niskala, M. 1996. Ympäristölaskentatoimi 22D350, kurssimateriaali. Laskentatoimen laitos, HKKK.
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Länsimaissa yritysten toiminnassa ollaan kehitytty vähitellen tuotantokeskeisyydestä 
tuotekeskeisyyteen. Tällä hetkellä kehitys on kulkemassa kohti tarvekeskeisyyttä24. Enää ei ole 
oleellista omistaa autoa, oleellista on saada kyyti paikasta toiseen ja hankkia tämä palvelu jollain 
tapaa. Ympäristölle aiheutetut haitat eivät vaikuta vielä merkittävästi yrityksen tulokseen. Yleisesti 
kehitys on kulkemassa kohti ulkoisten ympäristökustannusten sisäistämistä. Näin tuotaisiin 
ympäristökysymys organisaatioiden taloudellisten laskentajärjestelmien piiriin.

Organisaatioteoriaa tutkivien joukossa on viime vuosina pyritty löytämään vastauksia ekologisen ja 
organisatorisen kestävyyden yhteensovittamiseksi. Tämä kasvava “vihreää” organisaatioteoriaa 
tutkivien joukko käyttää tarkastelussa mm. institutionaalista teoriaa. Jos kuvitellaan niin, että 
tutkimuksen tavoitteena olisi kestävän kehityksen edistäminen, voitaisiin heti todeta, että ekologistien 
mielestä kestävää kehitystä ei mikään yksittäinen organisaatio voi saavuttaa. Se voi vain auttaa tämän 
tavoitteen saavuttamisessa, sillä ei riitä, että yksi organisaatio toimii kestävällä tavalla24 25.

Institutionaalinen teoria tutkii sitä, miten ilmiöt, kuten ympäristökysymykset, institutionalisoituvat ja 
mikä näiden instituutioiden merkitys on yhteiskunnassa. Tutkimuksen kohteena on myös 
deinstitutionalisointi, jossa tutkitaan miksi esimerkiksi joku toiminnan rakenne ja sitä kautta arvo tai 
merkitys katoaa. Näin voidaan luoda myös hypoteeseja paradigmoista ja niiden synnystä26.

Institutionaalisen teorian tavoitteena on laajentaa tutkimuskenttää koskemaan myös kestävän 
kehityksen vaatimuksia. Organisaatioteoreetikot ovat löytäneet useita ratkaisuja, joilla voidaan lisätä 
organisaatioiden (tutkimuksen kohteena on yleensä lähinnä yrityksiä) toiminnan kestävyyttä. 
Esimerkiksi Shrivastava ehdottaa strategioita, jotka auttavat yrityksiä löytämään toiminnalleen 
sopivia ympäristöstrategioita (kustannusten pienentäminen vs. innovatiivisuus)27. Organisaatioteoria 
on kuitenkin vain yksi kapea-alainen tapa muiden joukossa löytää vastauksia ympäristökysymyksiin. 
Moni muu asia ajaa Shrivastavan mielestä merkittävyydessä ohi, kuten esimerkiksi väestön kasvun 
hallinta. Sen kehityksen ohjaamisesta kantaa vastuun joku muu kuin yritykset, organisaatiot ja 

organisaatiotutkijat.

24 Linnanen, L. & Markkanen, E. & Ilmola, L. 1997. Ympäristöosaaminen - kestävän kehityksen haaste yritysjohdolle. 
Otaniemi Consulting Group, Espoo. s. 16-19
25 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1016, 1023
26 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1024
27 Shrivastava, P. 1995. Ecocentric management for a risk society. Academy of Management Review 20. s. 118-137
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2.3 Paradigmoista

2.3.1 Mitä paradigmat ovat?

Yhteiskuntatieteet ovat laajentaneet paradigman käsitettä koskemaan kaikkein perustavinta laatua 
olevia oletuksia todellisuudesta ja siitä, miten ihmiset todellisuuden käsittävät. Paradigma on käsitys 
siitä, miten maailma toimii28. Paradigma käsitetään uskomusjärjestelmäksi, jonka mukaan toimitaan 
päivittäin ja jonka kautta tulkitaan maailman menoa ja selitetään ilmiöitä. Ihmisillä on voimakas tarve 
löytää merkitystä ja järjestystä elämäänsä ja toimintaansa. Paradigman oikeellisuutta on vaikea tai 
tarpeetonta määrittää. Mikään paradigma ei ole sinänsä väärä tai oikea, hyvä tai paha. Ajattelutapojen 
ja erityisesti tekojen oikeellisuuden määrittely tapahtuu yhteisössä esimerkiksi lakien kautta. Näin 

määritellään sallittavuuden ja hyväksyttävyyden rajat.

Paradigman käsitteestä käytetään erilaisia nimityksiä. Voidaan puhua toimintamalleista, arvoista, 
uskomuksista, uskomusjärjestelmästä, viitekehyksestä jne29 30 31 32 33 34 35. Scheinin luokittelussa perusoletukset 
ovat paradigmaa vastaava käsite29. Halme21 ja Gladwin22 käyttävät termiä paradigma.

2.3.2 Paradigmojen vaikutus organisaation toimintaan

Organisaation toimintaa ohjaa organisaation jäsenten paradigmat ja erityisesti organisaation oma 
paradigma. Organisaatiossa paradigma toimii filtterinä ulkomaailman ja organisaation välillä. 
Organisaatiossa asiat halutaan kääntää omalle kielelle. Tämä prosessi osaltaan synnyttää uuden 

paradigman.

Kun tavat, rutiinit ja säännöt liittyvät toisiinsa ja niistä tulee olettamuksia, muodostuu uusi 
paradigma. Tällaisen prosessin ymmärtäminen ja kuvaaminen on monimutkaista.22 Prosessi on myös 
hidas, sillä vaiheita on monia2! Paradigmat voidaan täysin ymmärtää vain esimerkkien kautta25.

Paradigman muutos voi olla äkillistä tai asteittain tapahtuvaa. Esimerkiksi ympäristökatastrofit ovat 
muuttaneet hyvin nopeasti vallitsevaa käsitystä ihmiskunnan osaamisen kaikkivoipaisuudesta.

28 Gladwin, T. & Kennedy, J. & Krause, T. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for the 
Management Theory and Research. Academy of Management Review 20 (4). s. 880
29 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 26-27
30 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo.
31 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere. .
32 Gladwin, T. & Kennedy, J. & Krause, T. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for the 
Management Theory and Research. Academy of Management Review 20 (4). s. 874-907
33 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1038
34 Gladwin, T. & Kennedy, J. & Krause, T. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for the 
Management Theory and Research. Academy of Management Review 20 (4). s. 880
35 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 29
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Ydinvoimalaonnettomuudet ja Exxon Valdezin kaltaiset “työtapaturmat” ovat kyseenalaistaneet 
teknologian turvallisuuden ja sen, pystyykö ihmiskunta kriittisesti valvomaan omaa toimintaansa. 
Näissä tapauksissa paradigman muutoksen voidaan sanoa olleen äkillistä. Asteittain tapahtuvasta 
paradigman muutoksesta on hyvä esimerkki maailmanlaajuiset uhkat, otsonikerroksen vähenemisestä 
ja maapallon lämpenemisestä alkaen, jotka työstävät ihmiskunnan tajuntaa uuteen huomiseen. 
Tarkemmin analysoituna kriisit tai onnettomuudet eivät muuta käsityksiämme maailmasta vaan ne 

luovat tarpeen luoda uusia paradigmoja.

Asteittainen paradigman muutos voi tapahtua toiminnan kehittämisen kautta36. Esimerkki syvällisestä 
paradigman muutoksesta toiminnan muuttamisen kautta on rotuerottelu. Kun rotuerottelulait 
poistettiin 1960-luvulla Yhdysvalloissa, niin muutosta vastustettiin kovasti. Kymmenen vuoden 
kuluttua ei kukaan voinut enää järkevästi perustella sitä, minkä takia olisi esimerkiksi tarvinnut olla 
erilliset puistonpenkit värillisille ja valkoisille.37 Mm. näillä tutkimuksilla on osoitettu, että toiminnan 

muuttaminen vaikuttaa paradigmaan.

2.3.3 Organisaation paradigma

Kollektiivinen kognitio muodostaa organisatorisen paradigman. Usein organisaatiossa voi olla useita 
vallitsevia paradigmoja. Tarkemmin määriteltynä on yleisintä, että organisaatiolla on yhteisiä 
oletuksia, jotka voidaan tunnistaa eri paradigmoista. Organisaatiokohtaisten paradigmojen erot 
johtuvat myös siitä, että organisaatioilla on alakohtaisia käsityksiä esimerkiksi 

ympäristönsuojelusta.38

Organisaation paradigma siirtyy ja kommunikoidaan usein tarinoiden ja metaforien kautta. 
Toiminnallisten esimerkkien kautta pystytään välittämään organisaation arvoja jäsenten keskuudessa.

2.3.4 Paradigmat ihmisen toiminnan ja ympäristön suhteesta

Johtamistieteissä on alettu pohtia sitä, onko tapamme hahmottaa maailmaa ja oppia liian 
pirstaloitunut. Kun halutaan saavuttaa ekologisesti kestävän kehityksen asettamia tavoitteita, pelkkä 
teknosentrinen tai biosentrinen näkökulma ei anna riittäviä vastauksia. Seuraavassa esitellään 
muutaman tutkijan näkemys uudesta kestävän kehityksen mukaisesta paradigmasta ja perinteisen 
dualistisen ajattelun ääripäistä. Näille eri näkemyksille on yhteistä uuden paradigman rakentaminen. 

Vanhat olemassaolevat käsitykset eivät ole riittäviä nykypäivän vaatimusten edessä.

36 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1047
37 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997
38 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 29-30
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Gladwinin mukaan tarvitaan ja on kehittymässä uusi paradigma, sustaincentrism, teknosentrisen ja 
ekosentrisen ajattelun välille39. Shrivastava ehdottaa vastaavasti ekosentristä johtamistapaa 

(ecocentric management) perinteisen johtamistavan (traditional management) tilalle40. Tuloksien 
saavuttamiseksi täytyy löytää silta sosiaalisen ja ekologisen järjestelmän välille4!. Jenningsin mukaan 
kestävyys on käsite, joka liittyy laajempaan teoriaan sosiaalisen ja ekologisen järjestelmän 
yhteenliittämisestä.. Akselin ääripäinä ovat rationaalis-laillinen ja luonnollis-ekologinen ajattelu42. 
Konkreettisemmalla tasolla puhutaan taloudellisen ja ekologisen järjestelmän materiaali- ja 

energiavirtojen kehittämisestä tehokkaammaksi43.

Halme esittää epäilyksensä näiden uusien paradigmojen tehokkuudesta yhdistää luontoa ja sen 
vaatimuksia organisaatioteoriaan. Hänen mielestään ne voivat toimia ennemmin ideaaleina kuin 
todellisuudessa. Silta kahden eri järjestelmän ja näkökulman välille saattaisi olla kestävä kehitys. 
Tämän tutkielman tavoitteena on osaltaan rakentaa konkreettista siltaa sosiaalisen ja ekologisen 

järjestelmän välille.

Organisaation kestävän toiminnan asteita on erilaisia. Organisaatiossa vallitsevaa paradigmaa eli 
uskomuksia voidaan määritellä heikosta vahvaan kestävyyteen (weak/strong sustainability). Kuvaan 2 
on sijoitettu eri ympäristöjohtamisen paradigmoja kasvun ja etiikan näkökulmasta. Näin saadaan 
käsitystä niiden suhteesta toisiinsa. Kuva on mukaeltu Halmeen väitöskirjasta. Pystysuunnassa oleva 
akseli kuvaa ajattelua ihmisen ja luonnon suhteesta. Antroposentrinen ajattelu on ihmiskeskeistä ja 
vastakohtana sille on biosentrinen, luontokeskeinen ajattelu. Ekosentrinen ajattelu tasapainoilee 
näiden kahden välimaastossa. Toisella akselilla oleva kasvun tapa kuvaa paradigmassa vallitsevaa 

ajatusta kasvun tarpeellisuudesta ja tavasta.

39 Gladwin, T. & Kennelly, J. & Krause, T. 1995. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for the 
Management Theory rind Research. Academy of Management Review 20 (4). s. 874-907
40 Shrivastava, P. 1995. Ecocentric management for a risk society. Academy of Management Review 20.
41 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1015-1052
42 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1038, 1043-1044
43 Linnanen, L. & Markkanen, E. & Ilmola, L. 1997. Ympäristöosaaminen - kestävän kehityksen haaste yritysjohdolle. 
Otaniemi Consulting Group, Espoo. s. 28-29
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KUVA 2 Ympäristöjohtamisen paradigmat taloudellisen kasvun ja etiikan näkökulmasta44

Etiikka
Biosentrinen
etiikka

Ekosentrinen
etiikka

Syväekologia,
Ekosentrismi

Ekosentrinen johtamistapa 

Eco-Development 

Sustaincentrism 

Resurssien hallinta

Ympäristönsuojelu

Antroposentrinen “Perinteinen” johtamistapa
etiikka

Kasvun tapa

Kasvu Vihreä kasvu Anti-kasvu

HKKK:n sijoittaminen yllä olevaan kuvaan on vaikeaa, sillä kuva on tehty pitkälti perinteisten 
teollisuusyritysten näkökulmasta. Lisäksi kun otetaan huomioon, että korkeakoululaitoksen 
tavoitteena on olla riippumaton ja autonominen yksikkö, on vallitsevan ympäristöjohtamisen 
paradigman määrittely hieman hankalaa. Oma arvioni on, että HKKK:ssa vallitseva paradigma löytyy 
ekosentrisen ja antroposentrisen etiikan väliltä ja kasvun ja vihreän kasvun välimaastosta.

2.4 Myyteistä artefakteihin
Tässä kappaleessa perehdytään organisaatiokulttuurin uskomuksiin, asenteisiin ja käytännön 
toimintaan. Lisäksi perehdytään niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin; vaikuttavatko asenteet 
ennemmin käytännön toimintaan vai toisin päin. Kappaleessa tarkastellaan myös ilmaistuja arvoja 

sekä kuilua tekemisen ja sanomisen välillä.

2.4.1. Organisaatiokulttuurin tasot

Kappalejako perustuu pitkälti Scheinin jaotteluun organisaatiokulttuurin kolmesta eri tasosta. 
Scheinin mukaan organisaatiokulttuurissa vallitsee kolme eri tasoa, syvä taso, arvojen taso sekä 
käyttäytymisen ja toiminnan taso (kuva 3). Syvällä tasolla liikutaan käsitteellisessä ja osin 
tiedostamattomassa maailmassa, kun taas käyttäytymisen ja toiminnan tasolla vallitsevat konkreettiset 
asiat ja ihminen tiedostaa toimintansa. Organisaatiokulttuurin ydin, se mitä se todella on, käy ilmi 
syvällä 1. perusoletusten tasolla. Arvot ja käyttäytymistavat ovat tämän kulttuurin ilmentymiä.

44 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 37, mukaeltu.
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Toisaalta arvot ja käyttäytymistavat vaikuttavat perusoletuksiin, joten vuorovaikutusta tapahtuu 

jatkuvasti kumpaankin suuntaan.

KUVA 3 Organisaatiokulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus45

Syvä taso
• perusoletukset/perususkomukset Käsitteellisyys,
• tarut, myytit tiedostamattomuus,
• legendat, sankarit itsestäänselvyys,
• symbolit näkymätön, alitajuinen

Arvojen taso
• arvot, uskomukset
• normit, pelisäännöt Selvempi tiedostamisen
• asenteet taso

Käyttäytymisen ja toiminnan taso
• käyttäytyminen
• artefaktit, luomukset V
• toimintatavat, tyylit Konkreettisuus, tiedostavuus,
• rituaalit näkyvä mutta ei aina
• kulttuurin tuotokset tulkittavissa oleva

Arvot rakentuvat uskomuksille ja asenteille. Uskomukset ovat tiedostettuja tai tiedostamattomia 
näkemyksiä asioista. Niissä voi olla kolme osaa: kognitiivinen (tietoa ilmaiseva), affektiivinen 
(tunnetta ilmaiseva) ja konatiivinen (yrittämistä ilmaiseva) osa. Uskomukset voivat olla oikeita tai 
vääriä. Niitä on kolmea päätyyppiä: 1) kuvailevia, elämää ja olemassaoloa koskevia uskomuksia 2) 
arvioivia uskomuksia ja 3) määräyksen ja kehotuksen omaisia uskomuksia. Uskomukset syntyvät 

varhaislapsuudessa.45 46

Asenteet ovat toimintavalmiuksia. Ne muodostuvat ja muuttuvat läpi elämän ihmisen kohdatessa 
uusia tilanteita, joihin hänen tulee reagoida kokonaisvaltaisesti tunteiden, tiedon ja toiminnan kautta. 
Asenteet muuttuvat suhteellisen nopeasti yhteiskunnan muutosten myötä. Tärkein ero uskomusten ja 
asenteiden välillä on, että asenteisiin liittyy aina tunneosa ja toimintapyrkimys.47

Käyttäytymisen ja toiminnan tasolla liikutaan konkreettisessa maailmassa. Artefaktit ovat arkipäivän 
konkreettisia toimintoja, arvojen ja perusoletusten ilmentymiä.

45 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo. s. 32, mukaeltu.
46 Caduto, MJ. 1985. A Guide on Environmental Values Education. Unesco-UNEP International Environmental Education 
Programme. Environmental Education Series 13. s. 7
47 Caduto, MJ. 1985. A Guide on Environmental Values Education. Unesco-UNEP International Environmental Education 
Programme. Environmental Education Series 13. s. 7
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2.4.2 Arvojen muodostuminen ja muuttuminen

Arvojen muodostumisesta on esitetty kolme pääteoriaa: 1) psykoanalyyttinen teoria, 2) sosiaalisen 
oppimisen teoria ja 3) moraalikehityksen teoria. Psykoanalyyttinen teoria pohjautuu pääosin Freudin 
tutkimuksiin, joiden mukaan arvojen kehittyminen liittyy yliminän kehittymiseen. Yliminä kontrolloi 
vaistoja ja niihin liittyviä toimintoja, jotta yhteisön moraalisääntöjä ei rikottaisi. Sosiaalisen 
oppimisen teorian mukaan arvot opitaan, kun määrätynlaisesta käyttäytymisestä seuraa palkkio tai 

rangaistus. Tällöin arvojen muodostumiselle ovat tärkeitä syyllisyyden tunteen, kiusausten 
vastustuskyvyn ja empatian kehittyminen mallioppimisen ja jäljittelyn kautta.

Moraalikehitys ja älyllinen kehitys, eettinen ja looginen ajattelu kehittyvät rinta rinnan. Jean Piagetin 
mukaan moraalikehitys alkaa 2-vuotiaana ja jatkuu joillakin jopa koko aikuisuuden ajan. Kehityksen 
varhaisvaiheessa (2-6 -vuotiaana) lapsi hyväksyy säännöt ja pyrkii noudattamaan niitä sellaisenaan 
riippumatta lapsen omasta ajattelusta. Seuraavassa vaiheessa, 7-11-vuotiaana, lapset noudattavat 
sääntöjä, koska pitävät sitä hyödyllisenä. Korkeimmassa kehitysasteessa, 12-vuotiaasta ylöspäin, 
saavutetaan moraalinen autonomia, jolloin käsitys oikeasta ja väärästä muotoutuu yhteistoiminnassa 

muiden kanssa.

Arvojen muuttuminen tapahtuu toisaalta yhteiskunnan, toisaalta yksilön tasolla. Yhteiskunnalliset 
arvot muuttuvat, kun perinteiset arvot menettävät sisältönsä esimerkiksi elämäntapojen muuttuessa. 
Yksilön arvojen muodostuminen on sosialisaatioprosessin tulosta. Perheen lisäksi arvojen 
muuttumista aiheuttavat muun muassa koulu, vertaisryhmät, tiedotusvälineet, kirjallisuus, työ, 
uskonnolliset ja poliittiset ryhmät.4» Kasvatuksella uskotaan olevan suuri merkitys lapsen 

myöhempien ajatusmallien kehittymiselle48 49.

2.4.3 Syvä taso ja perusoletukset

Perusoletuksista käytetään monta eri termiä. Argyris ja Schön puhuvat käyttöteorioista. Ne ovat 
käyttäytymistä ohjaavia, piileviä oletuksia, jotka ilmoittavat ryhmän jäsenille, miten heidän tulee 
havainnoida, ajatella ja tuntea50. Puhutaan myös perusarvoista, perususkomuksista, paradigmasta jne. 
Tässä käytetään organisaatiokulttuurin syvästä tasosta nimitystä perusoletukset, sillä se on Scheinin 
käyttämä termi. Tutkielmassa on perusoletuksilla käsitetty tarkoitettavan samaa kuin kappaleessa 2.3 

käytetyllä paradigma-termillä.

Ensimmäisenä yksinkertaisista perusarvoista ovat hedoniset arvot, nautinto- eli mieluisuusarvot. 
Nämä ovat arvoja, jotka tekevät tavoiteltaviksi esimerkiksi hyvät maut, tuoksut, seksuaaliset

48 Caduto, M J. 1985. A Guide on Environmental Values Education. Unesco-UNEP International Environmental Education 
Programme. Environmental Education Series 13. s. 9, 17
49 Jääskeläinen, L. (toim.) 1992. Kestävään kehitykseen kasvatuksen keinoin - ympäristökasvatuksen ajankohtaiskatsaus. 
Opetushallituksen julkaisusarjat 10/92, Valtion painatuskeskus, Helsinki.
50 Argyris, C. & Schön, D.A. 1974. Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
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nautinnot ja nautintoaineiden tuottaman mielihyvän. Hedonismi kuuluu universaaleihin arvoihin. 
Toisena itseisarvolajina on vitaaliset eli biologiset arvot. Niitä ovat elämä itse, voima, terveys, 
elintoimintojen häiriintymättömyys, liikkeiden joustavuus ja jäntevyys sekä elämän onnistuneisuus. 
Suomalaisissa arvotutkimuksissa on todettu henkilökohtaisen terveyden olevan erittäin tärkeä arvo 
ihmisille. Henkisiä arvoja ovat esteettiset ja teoreettiset arvot. Esteettiset arvot ilmenevät esimerkiksi 

taiteessa ja luonnonkauneuden ihailemisessa. Tiedollisten eli teoreettisten arvojen piirissä tärkeitä 
arvoja ovat totuus ja tietäminen. Viimeinen yksinkertainen arvolaji on uskonnolliset arvot.

Yksinkertaisten arvolajien pohjalta syntyvät kompleksiset arvolajit. Näitä ovat sosiaaliset arvot, 
mahtiarvot, oikeusarvot ja eettiset arvot. Puhtaita sosiaalisia arvoja ovat rakkaus, sympatia ja 
epäitsekkyys. Mahtiarvoihin kuuluu valta. Oikeusarvot tulevat kyseeseen esimerkiksi jaettaessa 
jotakin. Eettinen arvostus tulee esille, kun toinen arvo asetetaan toisen edelle arvovalinnan 

seurauksena.

Mitä ovat ekologiset arvot? Ekologia-sana tulee kreikan sanasta “oikos”, talo. Maapallo on 
ihmiskunnan yhteinen talo, ekologinen kokonaisuus, jossa sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, 
poliittiset sekä geo- ja biofysikaaliset tekijät muodostavat monimutkaisen verkoston. Ekologisia 
arvoja voisivat olla esimerkiksi empatia muita lajeja, ihmisiä ja tulevia sukupolvia kohtaan, 
kunnioitus kasvun rajoja kohtaan, sellaisen suunnittelun tukeminen, joka minimoi luontoa ja elämisen 
laatua koskevia uhkatekijöitä sekä halu muuttaa poliittista ja taloudellista toimintaa kestävän 

kehityksen suuntaan.51

Uudelleen oppiminen käyttöteorioiden tai perusoletusten alueella, perusoletusten esiin kaivaminen, 
uudelleen tutkiskelu ja mahdollinen muuttaminen on luonnostaan vaikeaa, koska perusoletukset ovat 
vastaansanomattomia ja kiistattomia52. Tätä prosessia sanotaan mm. kaksoissilmukkaoppimiseksi 
0double-loop learning)53. Yksöissilmukkaoppimisella (single-loop learning) tarkoitetaan virheiden 
löytämistä ja korjaamista organisaatiossa. Kaksoissilmukkaoppiminen on vaikeampaa, sillä se viittaa 
prosessiin, jossa kyseenalaistetaan toiminnan perusoletukset ja vallitsevien normien ja käytäntöjen 
oikeellisuus. Kaksoissilmukkaoppimiseen liittyvät yleensä organisaation sisäiset valtataistelut ja 
konfliktit51 52 * 54.

2.4.4 Arvojen taso ja asenteet

Kaikki kulttuurinen oppiminen heijastelee jostain ja joltakulta opittuja arvoja. Nämä arvot ilmoittavat, 

miten asioiden “pitäisi olla”. Arvot on luotu, jotta pystytään käsittelemään yhteisössä eteen tulevia

51 Vesi-ja ympäristöhallituksen monistesarja 1994. Rion päätösten kansallinen toimeenpano - Suomen suunnaksi kestävä 
kehitys. Vesi-ja ympäristöhallitus nro 543, s. 27
52 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo. s. 36
55 Argyris, C. & Schön, D.A. 1978. Organizational Learning. Reading, MA: Addison-Wesley.
54 pedler, M. & Burgoyne J. & Boydell, T. 1997. The Learning Company - A Strategy for Sustainable Development. 
McGraw-Hill 2nd ed. s. 193
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avaintilanteita ja toimimaan tämän yhteisen säännöstön tai normiston mukaisesti55. Arvoilla, kuten 
organisaatiokulttuurilla yleisesti, on tehtävänä mm. vähentää epävarmuutta ja ahdistusta. Sosiaalisella 
hyväksynnällä tarkoitetaan sitä, että joillekin arvoille voidaan antaa hyväksyntä, koska niiden on 
kokemusten mukaan havaittu vähentävän juuri yhteisössä esiintyvää epävarmuutta ja ahdistusta.

Tutkittaessa ympäristökysymyksiä ja ihmisten käyttäytymistä tärkeä käsite on ilmaistut arvot 
{espoused values). Tällä viitataan ihmisten tai organisaation ilmaisemiin arvoihin. Organisaation 
toimintafilosofiaan sisällytetty arvoasetelma toimii ohjenuorana toiminnalle. Monet arvoista 
esimerkiksi organisaatioissa ilmaistaan selvästi. Arvojen aktiivinen julkituominen on selkeä trendi 
liikemaailmassa ja korkeakoulumaailmassa. Tällaisesta “arvopaketista” käytetään erilaisia nimityksiä; 
strategia, missio, arvot, tavoitteet jne. Kappaleessa 4.1.2 esitellään HKKK:n arvoja56. Jos nämä arvot 
eivät perustu aiempaan, kyseisessä kulttuurissa tapahtuneeseen oppimiseen, niitä voidaan pitää 
ilmaistuina arvoina57. Niiden perusteella voidaan ennakoida, mitä ihmiset sanovat eri tilanteissa tai 
luulevat oikeaksi asiaksi sanoa. Todellisuudessa vastakohtana voi olla se, miten asiat käytännössä 
ovat tai miten käytännössä toimitaan. Sanomisen ja tekemisen välillä on siis kuilu. Tämä on havaittu 
esimerkiksi kulutuskäyttäytymistutkimuksissa ympäristökysymysten kohdalla yleiseksi58.

Jos ilmaistut arvot eivät ole yhdenmukaisia toiminnan ja vallitsevan paradigman kanssa, aiheuttaa se 
ryhmässä hajaannusta ja ahdistusta. Organisaation jäsenet uskovat vahvemmin konkreettisiin 
tosiasioihin kuin ilmaistuihin arvoihin. Kun ne ovat ristiriidassa, täytyy kuilua ilmaistujen arvojen ja 
toiminnan välillä pienentää. Tämä voi tapahtua usealla eri tavalla.

Toisaalta arvot perustuvat perusoletuksille ja ovat niiden ilmentymiä. Toisaalta ne vaikuttavat 
perusoletusten muuttumiseen ja näin vallitseva paradigma saattaa vähitellen muuttua (kts. kpl 2.5.2). 
Tämä tapahtuu yleensä hitaasti. Kun organisaatiolla tai ryhmällä on ongelma, joka täytyy ratkaista, 
kokeillaan siihen jotain ratkaisumallia. Jos kokeiltu tapa toimia osoittautuu hyväksi, niin sitä 
käytetään uudestaan. Vähitellen tapahtuu kognitiivinen muodonmuutos. Lukuisten toistojen jälkeen 
arvo muuttuu itsestäänselvyydeksi, siitä tulee oletus ja se siirtyy pois tietoiselta tasolta. Näin syntyy 
alitajuisia, automaattisia ja tiedostamattomia tapoja. Kaikki arvot eivät kuitenkaan välttämättä 
muodostu perusoletuksiksi sillä kognitiivisen muodonmuutoksen ehtona on uuden ratkaisumallin 

toimivuuden täydellinen luotettavuus.

55Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo. s. 34
56 Helsingin Kauppakorkeakoulu 1998. Toiminta- ja taloussuunnitelma 1999-2001.
57 Argyris, C. & Schön, D.A. 1974. Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.
58 Moisander, J. 1995. Asennekasvatus kuluttajan ympäristökäyttäytymisen ohjauskeinona. Teoksessa: Peltola, J. (toim.) 
1995, Kulutuskulttuuria - sosiologisia näkökulmia kulutukseen. Oppikirjoja No. 1, Helsingin Yliopiston Taloustieteen laitos, 
s. 117-127
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2.4.5 Käytännön ja toiminnan taso

Tämä on organisaatiokulttuurin kaikkein näkyvin osa, ihmisten rakentama fyysinen ja sosiaalinen 
ympäristöjä heidän jokapäiväinen toimintansa. Puhutaan käyttäytymisestä, artefakteista, luomuksista, 
toimintatavoista, tyylistä, rituaaleista ja konkreettisista kulttuurin tuotoksista. Vaikka tämä taso on 
hyvin konkreettinen ja sen havaitseminen on helppoa, ei se ole aina tulkittavissa vaan artefaktit 
heijastavat alla olevia arvoja ja perusoletuksia. Näiden merkityssuhteiden tulkitseminen voi olla 
työlästä ja mahdotontakini^

Artefaktit voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Kun paradigma tai arvot ovat muuttuneet, halutaan 
artefakti muuttaa mahdollisimman pikaisesti vastaamaan ajatustapaa, jotta sanomisen ja tekemisen 
välillä ei olisi kuilua. Tämä on mahdollista, sillä käytännön toimia toistetaan paljon. Esimerkki 
ympäristöön liittyvästä aiheesta on otsonikato ja rusketus. Vähitellen, kun yhteiskunnan ja ihmisten 

asenteet auringonottamisesta ovat otsonikadon ja sitä kautta ihosairauksien lisääntymisen kautta 
muuttuneet, on aurinkovoiteiden käyttö ja auringolta suojautuminen lisääntynyt. Tämä käytännön 
toiminta on osaltaan vaikuttanut siihen, että välttämättä voimakasta rusketusta ei enää ihannoida ja 
perusoletusten tai arvojen tasolla yhdistetä hyvinvointiin. Näin vallitseva paradigma on muuttunut 

vuosien saatossa.

2.5 Organisaatiokulttuuri ja organisaation muutos

2.5.1 Organisaatiokulttuuri ja sen merkitys muutoksessa

Empiirinen havainnointi ja sosiologiset tutkimukset osoittavat, että sekä yksilöt että organisaatiot 
suosivat tiettyjä käyttäytymismalleja. Käyttäytyminen ei ole arvovapaata ja vähitellen on ymmärretty 
jokaisella organisaatiolla olevan oma kulttuurinsa. Organisaatiokulttuurista käytetään eri termejä. 
Voidaan puhua organisaatioilmastosta, organisaation tyylistä tai tyylillisistä päämääristä.59 60 

Vakiintunein nimitys on organisaatiokulttuuri. Muita määritelmiä ovat mm:
• ihmisten välisessä kanssakäymisessä havaittua säännönmukaista käyttäytymistä

• toimivissa ryhmissä kehittyvät normit
• hallitsevat ilmaistut arvot
• tunnelma tai ilmapiiri, joka välittyy organisaation fyysisestä asetelmasta tai tavasta, jolla sen 

jäsenet ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten kanssa
• organisaation työntekijöitä tai asiakkaita koskevaa toimintapolitiikkaa ohjaava perusfilosofia.

• pelisäännöt organisaatiossa selviämiseksi.61

59 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo. s. 33
60 Ansoff, H.1.1978. Strateginen johtaminen. Weilin+Göös, Espoo 1981. s. 145-146
61 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo. s. 23-24
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Organisaatiokulttuuri tulisi rajata koskemaan perusoletusten ja uskomusten kaikkein syvintä, 
tiedostamatonta tasoa, joka on yhteinen jonkin organisaation jäsenille ja joka määrää organisaation 
näkemyksen itsestään ja ympäristöstään perusluonteisella, itsestäänselvällä tavalla. Nämä oletukset ja 
uskomukset ovat opittu tapa reagoida ulkoisen ympäristön tuottamiin, ryhmän säilymiseen ja sen 
sisäiseen yhdentymiseen liittyviin ongelmiin.62

Ryhmät ja organisaatiot kehittävät omia kulttuurejaan, jotka vaikuttavat merkittävästi niiden jäsenten 
ajattelu- ja toimintatapaan ja tunteisiin. Kulttuuri on syvällinen, monitahoinen ja vaikeaselkoinen 
ilmiö. Sitä kannattaa yrittää ymmärtää, sillä siten selkiytyvät yhtäkkiä monet selittämättömiltä ja 
järjettömiltä tuntuvat organisatoriset ilmiöt.63

Kulttuuri syntyy ensisijaisesti johtajien toimintojen kautta. Johtajuuden ainutkertainen ja oleellinen 
tehtävä on kulttuurin manipuloiminen. Kulttuurin tehtävät organisaatiossa ovat:
• ulkoiseen sopeutumiseen liittyvät tekijät
• sisäiseen yhdentymiseen liittyvät tekijät ja
• kulttuurin ahdistusta vähentävä tehtävä.
Syntyvä kulttuuri on monitahoinen lopputulos ulkoisista paineista, sisäisistä mahdollisuuksista ja 
reaktioista kriittisiin tilanteisiin; ja ehkä myös jossain määrin seurausta sellaisista satunnaistekijöistä, 
jotka eivät ole ennakoitavissa enempää ympäristön kuin ryhmän jäsentenkään tuntemuksen 
perusteella.

Teoriat organisaation muutoksesta ovat hyvin lähellä teorioita oppivasta organisaatiosta. Tämä ei ole 
yllättävää, sillä muutosprosesseihin liittyy väistämättä oppiminen. Eräällä tapaa organisaation 
oppiminen on samaa kuin yksilön oppiminen, sillä organisaatiolla ei ole muita aivoja kuin sen 
jäsenten aivot64 *. Kuitenkin lopputulos oppivan organisaation kohdalla on eri kuin yksilöiden 
oppimisen kumulatiivinen summa63. Ansoffin mukaan organisaation kasvaessa kehittyy ryhmätaitoja, 
-tietoja ja -arvoja, jotka ovat enemmän kuin vain osallistujien panosten summa66. Lopputuloksena 
saavutettava kollektiivinen pätevyys ei ole paloiteltavissa yksilöiden osaamiseen, vaan on 
muodostunut kompetenssia, jota voidaan nimittää organisaation valmiudeksi muutoksiin.

Organisaatioiden oppimisen tasossa voidaan huomata olevan suuria eroja67. Jotta oppimista 
edistettäisiin, on siihen kehitetty erilaisia menetelmiä. Osallistuva oppiminen {participative policy

62 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo.
63 Schein, E. 1987. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen. Weilin+Göös, Espoo. s. 21
64 Dixon, N. 1994. The Organizational Learning Cycle - How We Can Learn Collectively. McGraw-Hill International Ltd, 
UK.
63 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 41
66 Ansoff, H.I.1978. Strateginen johtaminen. Weilin+Göös, Espoo 1981. s. 95
67 Ansoff, H.I.1978. Strateginen johtaminen. Weilin+Göös, Espoo 1981. s. 74
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making) on eräs niistä68. Sen mukaan jos kaikki organisaation jäsenet saavat osallistua prosessiin 
päätettäessä toimintamuodoista ja -strategiasta, niin vaikka prosessi kestäisi hieman kauemmin, niin 
lopputuloksena on ohjelma, johon voidaan sitoutua. Tämä johtopäätös perustuu kolmelle havainnolle 

japanilaisissa yrityksissä:
e esimerkiksi suuret linjat ja strategiset päätökset päätetään keskustelemalla kaikilla organisaatio

tasoilla ja niin, että kaikki ymmärtävät, mistä on kysymys ja että mihin sitoudutaan. Tämä saattaa 
viedä hieman aikaa, mutta käyttöönottovaiheessa tämä menetetty aika saadaan takaisin, 

e muutos ei tunnu niin jyrkältä, kun organisaation jäsenet pystyvät valmistelun myötä 
valmistautumaan tuleviin muutoksiin omassa työssään ja näin hyvissä ajoin kehittämään omaa 

työtään vastaamaan uusia vaatimuksia.
• osallistumisen avulla sitoutuminen, asialle omistautumineh ja halukkuus toimia suunnitelman 

mukaisesti ovat merkittävästi korkeampia.
Jos toimitaan niin, että pieni työryhmä tai ylin johto päättää muutoksista, on työskentely 
huomattavasti nopeampaa, mutta käyttöönottovaiheessa ilmaantuu suuremmalla todennäköisyydellä 

ongelmia.

2.5.2 Miten muutosta tapahtuu?

Tässä kappaleessa pohditaan sitä, miten organisaation kulttuuri ja paradigmat muuttuvat. Muutoksella 
viitataan siis syvän tason kognitiiviseen muutokseen, joka on usein hidas ja vaiheittainen prosessi. 
Perinteisesti teoriat organisaation muutoksesta ovat kuvanneet prosessia aikaavieväksi. Havainnot 
äkillisistä, epäjatkuvista ja hyppäyksittäin tapahtuvista muutoksista ovat muuttaneet käsitystä 

muutoksen tavoista69.

Jotta muutos lähtee ylipäätään liikkeelle, tarvitaan siihen muutosvoima. Usein signaali tai sysäys 
toiminnan muuttamiselle tulee organisaation ulkopuolelta. Se ei kuitenkaan riitä muutoksen 
syntymiseen. Perususkomusten muutos yrityksessä edellyttää kahta seikkaa. Ensimmäinen on 
toimintaympäristön vaatimus muutokselle. Toinen on sellaisen muutosagentin olemassaolo, joka 
kykenee neuvottelemaan vastakkaisia näkemyksiä organisaation toiminnasta omaavien uiko- ja 
sisäpuolisten sidosryhmien kanssa. Uudet ideat voivat tulla organisaatiossa legitiimeiksi vain, jos 
joku organisaation jäsen omaksuu ja kykenee välittämään ne organisaatiossa eteenpäin70. 
Motivoituneiden ja asiasta kiinnostuneiden henkilöiden rooli on erittäin tärkeä erityisesti 
normatiivisessa lähestymistavassa, kuten sidosryhmälähtöisissä projekteissa71. Viesti, joka sisältää 
eväät muutoksen toteuttamiselle, täytyy kääntää organisaation omalle kielelle. Toiminnan

68 pedler, M. & Burgoyne J. & Boydell, T. 1997. The Learning Company - A Strategy for Sustainable Development. 
McGraw-Hill 2nd ed. s. 79
69 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 39
70 Halme, M. 1997. Ympäristön ja liiketoiminnan suhdetta koskevien perususkomusten muutos UPM-Kymmenessä 1990- 
luvulla. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 1. s. 59
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muuttamisen perusteiden täytyy lähteä organisaation omista lähtökohdista. Tätä prosessia voisi kutsua 
termillä sisäistäminen. Oman rationaalisen selityksen luominen selittämään muutoksen motiiveja on 
välttämätöntä71 72. Näin organisaation toiminta on uskottavaa sen jäsenten ja muiden sidosryhmien 
näkökulmasta.

Muutoksen siirtymävaiheessa voi olla useanlaisia eri viiveitä. Tunnistusviive tarkoittaa informaation 
rekisteröintiin, ymmärtämiseen ja reagoimistavan päättämiseen kuluvaa aikaa. Todentamisviive 
viittaa tilanteeseen, jossa ajatellaan ulkoisen muutosvoiman paineen olevan riittämätöntä ja kyseessä 
olevan vain hetkellinen poikkeus. Poliittinen viive tarkoittaa puolustus- tai peräytymislinjojen 
rakentamista uhkaavan asian edellä. Kulttuurisella viiveellä reagoidaan asioihin, jotka eivät mahdu 
oman henkilökohtaisen tai organisatorisen paradigman luomaan maailmankuvaan. Toivotaan, että 
asia ratkeaa jollakin tapaa, sillä epäjärjestys koetaan uhkaavana.73 Yleensä viivyttelyssä on kysymys 
useammasta viivetyypistä.

On kolmea tapaa muutoksen suunnasta ja tavasta hierarkiassa: top-down, bottom-up ja middle-up- 
down. Ensimmäinen tapa, top-down kuvaa muutosta, joka lähtee organisaation johdosta esimerkiksi 
niin, että johto kertoo alaisille, miten toimintatapoja pitää muuttaa. Jos muutos toteutetaan hyvin, 
organisaatio omaksuu vähitellen uuden toimintatavan. Tämän muutosprosessin etuna on nopea 
päätöksen ja prosessin valmistelu. Toteuttaminen tai käyttöönotto voi vastaavasti kestää pidempään ja 
toivottu muutos voi kohdata vastustusta. Toisessa tavassa, bottom-up, aloite lähtee alaisista. 
Muutoksen suunta on päinvastainen kuin top-down -mallissa. Kolmas vaihtoehto, middle-up-down, 
kuvaa prosessia, jossa muutos alkaa keskijohdosta ja leviää sen jälkeen organisaation kaikille tasoille.

Minkään tavan paremmuudesta ei ole todisteita, sillä jokaisella on heikkoutensa ja vahvuutensa. 
Lisäksi nämä teoriat pystyvät kuvaamaan vain perinteisen hierarkisen organisaation tapaa muuttua. 
Verkosto-organisaatiossa nämä muutostavat eivät ole parhaita välineitä kuvaamaan muutoksen 

suuntaa.

2.5.3 Toiminta vaiperususkomukset ensin?

Muutoksen signaalit saattavat mennä organisaatiolta ohi. Kun organisaatiolle tarjoutuu tilaisuus 
muuttaa toimintaansa ympäristöystävälliseksi, se ei välttämättä tunnista näitä signaaleja. Tämä saattaa 
johtua siitä, että signaalit torjutaan vallitsevan paradigman mukaan. Uudet toimintamuodot eivät 
mahdu vanhan paradigman luomaan kehykseen. Jos joku epäilee vallitsevaa uskomusta tai

71 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1045
72 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997
73 Ansoff, H.1.1978. Strateginen johtaminen. Weilin+Göös, Espoo 1981. s. 213
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paradigmaa, niin argumentit kumotaan yleensä vasta-argumenteilla. Ryhmän yhteinen paradigma 
muodostaa usein kognitiivisen puolustusmekanismin muita näkemyksiä vastaan.74 *

Miten siis muuttaa syvälle ihmisten mieliin juurtunutta paradigmaa? Sen muuttaminen ilman 
toiminnan muuttamista on vaikeaa. Usein ajatellaan, että ensin muuttuvat asenteet, jonka seurauksena 
käyttäytyminen muuttuu. Muutoksen toteuttaminen niin, että ensin asenteet muuttuvat ja vasta sitten 
toiminta, on vaikeaa. Ei ole mahdollista saada aikaan tilannetta, jossa organisaation jäsenten tai edes 
enemmistön asenteet muuttuisivat ja vasta sitten ruvettaisiin tekemään jotain. Minna Halmeen 
mielestä:

Se on väärä olettamus, että kaikkien asenteitten täytyy muuttua ja sitten vasta ryhdytään 
toimimaan15.

Tämän ajatuksen mukaisesti toimittaessa voidaan käytännön toimia muuttaa, jotta syvemmällä tasolla 
olevat perusoletukset vähitellen muuttuisivat. Näin organisaation toimintaa voidaan kehittää haluttuun 
suuntaan.

2.6 Organisaation vihertymiseen vaikuttavat tekijät

Kun organisaatiota viherrytetään, edellyttää se useiden eri tekijöiden olemassaoloa. Usein näiden 

edellytysten puuttuminen on vastaavasti toiminnan kehittämisen ja muuttamisen este. Tässä 

kappaleessa käsitellään näitä tekijöitä sekä toiminnan vihertymisen edellytyksien että esteiden 

näkökulmasta.

2.6.1 Vihertymisen edellytykset

Vallitsevan paradigman muuttaminen kestävyyttä kannattavaksi vaatii kolmen prosessin kulminaa

tiota:

• arvojen juurruttaminen aiheen ympäriltä,

• sellaisten toimintaympäristöjen luominen esimerkiksi organisaatiotasolla, jotka luovat kestäviä 

toitnintatapojaja

• sellaisten organisaatioiden luominen, jotka säännöissään, toiminnassaan ja tavoitteissaan 

toteuttavat kestävyyttä.76

74 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 28-29, 43
75 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997
76 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4). s. 1037
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Tämä tutkimustulos on sovellettavissa suoraan organisaatiotasolle. Organisaation vihertyminen on 

monitahoinen prosessi ja muutoksen toteuttaminen vaatii paneutumista jokaiseen organisaatio

kulttuurin eri tasoon, perusoletuksiin, arvoihin ja artefakteihin.

Aikomuksen ja käyttäytymisen suhteen todennäköisyys riippui siitä, kuinka hyvä mahdollisuus on 

toteuttaa aikomusta. Jos mahdollisuudet ovat hyvät, niin käyttäytyminen on asenteiden ja aikomuksen 

mukaista.77 Tämän johtopäätöksen mukaisesti toimittaessa täytyy organisaation luoda hyvät 

edellytykset toiminnan kehittämiselle, jotta aikomus toiminnan viherryttämisestä toteutuisi.

Ulkopuolelta tuleva muutos voi saada prosessin alulle, mutta se ei kanna sitä loppuun asti. 

Organisaation sisältä täytyy löytyä muutosvoima, joka on sitkeä muutoksen ajamisessa. Muutosta 

ajavia organisaation jäseniä löytyy ensin organisaatiossa hajallaan olevista “taskuista” tai yhdestä 

taskusta78. Vähitellen muutos leviää taskusta organisaation muihin osiin. Tämä edellyttää sitä, että 

organisaation jäsenet sisäistävät muutoksen aiheen. Jotta sisäistäminen onnistuisi, täytyy 

organisaatiossa olevan muutosvoiman eli jäsenen tai jäsenten kääntää sanoma organisaation omalle 

kielelle. Halmeen mukaan tämä tutkimustulos on yleistettävissä organisaatioon kuin organisaation. 

Tulos pätee myös muihin kysymyksiin kuin ympäristöasioiden tuomiseen organisaatioon.

f
“Jos organisaatiosta ei löydy sellaista ihmistä, joka pystyy artikuloimaan yrityksen omalla 
kielellä ulkomaailman vaatimukset, niin ei sitä muutosta tapahdu. ”79

Organisaation täytyy olla halukas muuttumaan. Myönteiset asenteet ovat tärkeitä 

muutosprosessissa80. Välttämättömänä edellytyksenä organisaation muutokselle on ylimmän johdon 

julkinen ja näkyvä sitoutuminen. Myös sisäinen tiedotus on yhtä tärkeässä avainroolissa, kun 

kehitetään organisaation toimintaa81. Tiedonkulun täytyy toimia, kun organisaatiossa on 

muutosprosessi käynnissä.

Muutoksen perustelujen täytyy kummuta oman toiminnan tehokkuuden ja rationaalisuuden tunteesta. 

Organisaation oman selityksen keksiminen toiminnan muuttumiselle on oleellista, jotta organisaation 

vallitseva paradigma voisi muuttua. Jos organisaatio muuttuu ulkopuolisen sidosryhmän

77 Thøgersen, J. 1994. A Model of Recycling Behavior with Evidence from Danish Source Separation Programmes. 
International Journal of Research in Marketing 11/94. s. 159
78 Jennings, P. D. & Zandbergen, P. A. 1995. Ecologically Sustainable Organizations: an Institutional Approach. Academy 
of Management Review 20 (4), Post, J. & Altman, B. 1998. Managing the Environmental Change Process - Barriers and 
Opportunities. Teoksessa: Moxen, J. & Strachan, P. (toim.) Managing Green Teams - Environmental Change in 
Organisations and Networks. Greenleaf Publishing, UK.
79 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997
80 Moisander, J. 1995. Asennekasvatus kuluttajan ympäristökäyttäytymisen ohjauskeinona. Teoksessa: Peltola, J. (toim.) 
1995, Kulutuskulttuuria - sosiologisia näkökulmia kulutukseen. Oppikirjoja No. 1, Helsingin Yliopiston Taloustieteen laitos, 
s. 117-127
81 Markku Anttonen, Tampereen yliopisto 11.4.1997
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vaatimuksista ja näiden vaatimusten mukaisesti, menettää se organisaation jäsenten mielissä 

pahimmillaan kasvonsa ja identiteettinsä. Tuntemus toiminnan uskottavuudesta on tärkeä.82

Muutoksen konkreettinen edellytys on riittävät resurssit ja puitteet toiminnalle. Jos aikaa ja/tai rahaa 

ei ole, niin paneutuminen prosessiin ei ole riittävää. Pelkästään tiedottaminen kuluttaa paljon 

resursseja.

Tässä kappaleessa mainitut muutoksen edellytykset eivät sisällä kaikkia mahdollisia edellytyksiä, 

vaan oleellisimmat niistä organisaation vihertymisprosessin kannalta. Kaikkien edellytysten ei 

tarvitse olla, eivätkä ne välttämättä voikaan olla kunnossa, ennen kuin muutosta organisaatiossa voi 

tapahtua.

2.6.2 Vihertymisen esteet

Post ja Altmanin mukaan organisaation vihertymisen esteet voidaan jaotella kahteen eri luokkaan: 

toimialakohtaisiin ja organisatorisiin esteisiin83. Tässä kappaleessa ja tutkielmassa käsitellään 

organisatorisia esteitä muutokselle. Korkeakoulumaailmaan liittyviä toimialakohtaisia esteitä 

pohditaan Tampereen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun esimerkkien ja HKKK:n kyselyn 

kautta.

Yleensä muutos kohtaa aina vastarintaa tavalla tai toisella. Vastarintaa voidaan onnistuneesti 

pienentää, jos muutosprosessi toteutetaan järkevästi ja hallitusti. Muutosvastarinta on myös 

luonnollinen osa kaikkea oppimista, joten sitä ei pidä yrittää täysin tukahduttaa84.

Esteitä organisaation vihertymiselle ovat: asenteet, ylin johto, tiedotuksen laatu ja hallinnollinen 

perintö (administrative heritagej85. Jos asenteet ovat ympäristöasialle kielteisiä, ylin johto ei ole 

kiinnostunut ympäristöasioiden huomioimisesta, ilmaistut arvot ovat liialti tulevaisuuden toiveita ja 

tapa kehittää toimintaa ei kannusta muutokseen, on selvää, että muutosta ei tapahdu tai sitä tapahtuu 

vain hitaasti. Halmeen mukaan esteitä voivat olla: kognitiivinen viitekehys, motivaation puute, eri 

suuntiin olevat tavoitteet, riittämätön tiedon kulku ja/tai taloudellisten ja ekologisten insentiivien

82 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997
83 Post, J. & Altman, B. 1998. Managing the Environmental Change Process - Barriers and Opportunities. Teoksessa: 
Moxen, J. & Strachan, P. (toim.) Managing Green Teams - Environmental Change in Organisations and Networks. 
Greenleaf Publishing, UK. s. 87
84 Linnanen, L. & Boström, T. & Miettinen, P. 1994. Ympäristöjohtaminen - Elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa. 
WSOY, Juva. s. 229
85 Post, J. & Altman, B. 1998. Managing the Environmental Change Process - Barriers and Opportunities. Teoksessa: 
Moxen, J. & Strachan, P. (toim.) Managing Green Teams - Environmental Change in Organisations and Networks. 
Greenleaf Publishing, UK. s. 88
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ristiriitaisuus8^. Näihin listoihin voi lisätä vihertymisen esteiksi mm. vallitsevan paradigman ja uuden 

ajattelutavan välillä vallitsevan kuilun. Tämä aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta 

organisaation jäsenissä.

Halmeen mukaan muutoksen torjunta voi ilmetä usealla eri tavalla: kieltämisenä, rationalisointina tai 

muuna puolustusmekanismina. Monet organisaatiot ovat kieltäneet ympäristökysymysten 

olemassaolon niin pitkään, että ympäristöaiheiset sanomat eivät mene lainkaan perille. Toivotaan, että 

asia poistuu tai kaivautuu organisaatioon huomaamattomasti. Usein pitäydytään vanhassa 

toimintatavassa.

Jokainen organisaatio on yksilöllinen eikä vakiovastauksia ole. Tutkimuksissa on havaittu tiettyjä 

yhtäläisyyksiä yleisimmin esiintyvien muutoksen esteiden kohdalla. Näitä yleisimpiä muutoksen 

esteitä organisaation muutos- ja vihertymisprosessissa pystytään välttämään prosessin hyvällä 

suunnittelulla ja toteutuksella.

2.7 Menetelmät organisaation viherryttämiseksi
Erityisesti yritysmaailmassa on kehitetty lukuisia eri menetelmiä, keinoja ja tapoja viherryttää 
organisaation toimintaa. Ne on usein laadittu suurien ja perinteisten teollisuusyritysten tarpeisiin. 
Näin ne yksityiskohdiltaan voivat olla liian teknisiä, kun etsitään ratkaisua tutkimusongelmaan. 
Perusperiaatteiltaan ne tarjoavat kuitenkin hyödyllisiä eväitä matkalla kohti ympäristöystävällisempää 
korkeakoulua.

2.7.1 Ympäristönhallintojärjestelmät

Ympäristönhallintajärjestelmät tarjoavat systemaattisen tavan organisaation toiminnan hallitsemiselle 
ja ne ovat hyvä työkalu laaja-alaiseen ympäristöjohtamiseen. Käytetyimmät ja tunnetuimmat 
ympäristönhal 1 intaj ärj estelmät ovat:
• kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n ympäristöstandardi ISO-14000,
• brittiläinen vastaava järjestelmä BS 7750 ja
• EMAS-järjestelmä, joka on teollisuusyrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden 

hallinta- ja auditointijärjestelmä.

BS 7750 on tällä hetkellä Suomessa eniten käytetty standardi ja sen mukaan muutamien yritysten 
ympäristöjärjestelmät on Suomessa sertifioitu86 87. ISO-14000 on kehitetty brittistandardin pohjalta ja

86 Halme, M. 1997. Environmental Management Paradigm Shifts in Business Enterprises. Academic Dissertation, 
University of Tampere, s. 196
87 af Heurlin, E. 1995. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät suomalaisissa yrityksissä Pro gradu -tutkielma, HKKK. s. 10
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EMA S (Eco-Management and Audit Scheme) on Euroopan Unionin ympäristöjärjestelmä 
teollisuuslaitoksille. EMÄS korostaa ISO- ja brittistandardia enemmän, että sitoutuminen jatkuvan 
parantamisen periaatteeseen koskee järjestelmän kehittämisen lisäksi myös toimipaikan 
ympäristönsuojelun tasoa. Vivahde-ero sisältyy myös viranomaisvaatimusten noudattamisen 

edellytyksiin. Eroja eri hallintajärjestelmien välillä on. Merkittävin ero on EMAS:n 

julkisuusvaatimukset88. Muut järjestelmät eivät vaadi niin laajaa julkista raportointia.

Vaikka EMAS-järjestelmää on tällä hetkellä toteutettu lähinnä teollisuuslaitoksissa, niin sitä ollaan 
kehittämässä kohti uusia alueita (mm. julkinen sektori ja palvelusektori). Tällä hetkellä järjestelmään 
voivat liittyä Euroopan unionin alueella ja ETA-maissa toimivat yritykset. EMAS-järjestelmästä voi 
helposti ottaa mallia luotaessa mille tahansa organisaatiolle ympäristöjärjestelmää.

EMAS-järjestelmä perustuu siihen, että yritykset tuntevat toimintansa ympäristövaikutukset ja 
asettavat tämän perusteella itse ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita toiminnalleen. Yritykset 
valitsevat itse myös keinot, joilla tavoitteet saavutetaan sekä asettavat tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavat aikataulut. Päämääränä on, että yritykset vähentävät aiheuttamiaan ympäristöhaittoja 
aktiivisesti ja jatkuviin parannuksiin pyrkien. EMAS-asetus on osa EU:n uutta ympäristöpolitiikkaa, 
jossa markkinoiden ohjaavaa vaikutusta pyritään käyttämään hyväksi ympäristösuojelun 
edistämisessä hallinnollisen ja taloudellisen ohjauksen ohella.

Edellytykset EMAS-järjestelmään liittymiseksi:
• alustava ympäristökatselmus
• täytyy olla ympäristöpolitiikka, johon koko johto on sitoutunut. Tavoitteena täytyy olla muun 

muassa ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen
• kahden edellisen kohdan tulosten perusteella otetaan käyttöön toimipaikkakohtainen 

ympäristöohjelma. Se sisältää selkeät ajalliset ja määrälliset toimet sekä tavoitteet 
ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi.

• käytössä on oltava tehokas ympäristöjärjestelmä tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi.
• julkisuuteen on tuotava päteväksi todetun eli akkreditoidun ympäristötodentajan vahvistama 

ympäristölausunto.

EMAS-järjestelmän perusperiaatteet antavat hyvät raamit esimerkiksi HKKK:n toiminnan kehittä
miselle. Niihin palataan kappaleessa viisi annettaessa suositusta HKKK:lle.

Eri toimialat ovat kehittäneet alakohtaisia ohjelmia ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja alan 
imagon parantamiseksi. Tunnetuin esimerkki on kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma. 
Korkeakouluilla on myös vastaavia yhteistyöhankkeita. Niiden sitovuus ja kattavuus on tällä hetkellä

88 Ympäristöministeriö 1996. Ajankohtaiskatsaus ympäristöjärjestelmistä. nro 1/17.10. s. 5
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suhteellisen pientä. Yhteistyöjulistuksia ja sopimuksia on useita; Talloires 1990, Halifax 1991, 
Swansea 1993, Kyoto 1993 ja Copernicus 1994.89 Niistä tarkemmin kappaleessa 3.1.1.

2.7.2 Laatujärjestelmät

Tällä hetkellä johtamisessa on vallalla erilaisten käsitteiden kirjo, josta yritykset ja kehittäjät 
valitsevat itselleen ne, jotka heitä parhaiten palvelevat. Erilaiset trendit muuttavat vähitellen 
käsitystämme johtamisesta. Laadunhallinta- ja laatujärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen ja niihin 
yhdistetään usein ympäristöasioiden kehittäminen90 91. Monet organisaatiot ovatkin tehneet näin. 
Hyvänä esimerkkinä on 3M-yhtiön kehittämä kokonaisvaltainen laadun- ja ympäristönhallinta- 
järjestelmä, TQEM (Total quality environmental management)^.

Laatujohtamiseen kuuluu benchmarking-idea. Benchmarking viittaa toimintaan, jossa haetaan hyvin 
menestyvä tai itseä pidemmällä oleva organisaatio. Omaa toimintaa verrataan toisen organisaation 
toimintaan ja analysoidaan, miten oma toiminta suhteessa siihen onnistuu. Vertailu perustuu 
kvantitatiivisiin tunnuslukuihin ja kvalitatiiviseen analyysiin. Myöhemmin tutkielmassa esitellään 
Tampereen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun toimintaa ja vertaillaan HKKK:n toimintaa 
niihin.

Julkisissa yksiköissä hyvä laatu ei synny ainoastaan palvelujen käyttäjän tyytyväisyydestä, vaan sen 
lisäksi on aina arvioitava laajemmat yhteiskunnalliset vaikuttavuustarpeet ja tavoitteet. Laadun 
arvioijina toimivat kaikki asiaan liittyvät osapuolet. Julkisen toiminnan tehtävät ja palvelut ovat 
yleensä sellaisia, joissä tulosta tulee arvioida pitkällä aikavälillä. Julkisen palvelun sidosryhminä 
toimivat mm.
• henkilöstö, tuottajat, käyttäjät
• yhteistyökumppanit
• tiedotusvälineet, yleisö
• kansainvälinen yhteisöjä
• tulevat sukupolvet.92
Nämä sidosryhmät täytyy ottaa laatu-ajattelun piiriin. HKKK:ssa käynnistettiin vuonna 1996 
arvoprojekti yhteisten arvojen määrittelemiseksi ja vahvistamiseksi. HKKK:n arvo- ja 
laatuprojekteissa otetaan myös tämä näkökulma huomioon93.

89 Anttonen, M. 1997. Ympäristöasioiden hallinta yliopistoissa - Miten Tampereen yliopisto kohtasi Ekokampus-hankkeen? 
Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, s. 43
90 Sorri-Teir, E. (toim.) 1994. Laadunhallinta yrityksissä ja julkisissa hankinnoissa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus, 
Valtion painatuskeskus.
91 Schmidheiny, S. 1992. Changing Course - A Global Business Perspective on Development and the Environment. The 
MIT Press, UK.
92 Valtiovarainministeriö ja Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1993. Laadunhallinta yrityksissä ja julkisessa hallinnossa. 
Valtion painatuskeskus, Helsinki (toinen painos, 1994). s. 61
93 Helsingin Kauppakorkeakoulu 1998. Toiminta- ja taloussuunnitelma 1999-2001. s. 5
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Laatujohtamisesta voidaan johtaa ajattelumalli, että ympäristöasioiden huomioiminen on osa laatua. 
Laatu on konkreettisesti sidoksissa ympäristöasioihin94. Kun ympäristönäkökulmaa otetaan 
enenevässä määrin huomioon, on se havaittu hyväksi tehdä niin, että rakennetaan mahdollisesti 
olemassaolevan laatujärjestelmän päälle. Näin ei hylätä kaikkea vanhaa ja etenkään toimivia 

prosesseja.

2.7.3 Ympäristöauditointi

Jotta organisaation vihertymisprosessin edistyminen olisi raportoitavissa, täytyy organisaation 
ympäristövaikutuksia mitata. Tähän tarkoitukseen on useita toimintamalleja, jotka tarjoavat 
menetelmiä vaikutusten kestävyyden mittaamiseen ja niiden määrien kehittymiseen. Näitä ovat mm. 
ympäristölaskentatoimi ja henkilöstötilinpäätökset.

Ympäristölaskentatoimelle ei ole muodostunut vielä virallisia standardeja. Organisaatio voi itse 
määritellä tarvitsemansa laskelmat ja käyttää niitä hyväkseen toimintansa kehittämisessä. 
Organisaation toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan laskea usealla tavalla. Kehittyneimmät 
organisaatiot laskevat ympäristövaikutuksia markkamääräisinä ja integroivat ne perinteiseen tuloksen 

laskentajärjestelmään.

Henkilöstötilinpäätös on työkalu, jonka avulla organisaatio ja sen sidosryhmät saavat tietoa 
henkilöstön voimavaroista ja rakenteesta. Tilinpäätös sopii mittaamaan mm. kerääntynyttä 
tietopääomaa ja työtyytyväisyyttä. Kun tilinpäätöstä ja sen tietoja osataan käyttää hyödyksi 
organisaation toiminnan kehittämisessä, edistää se “henkilöstön kestävää kehitystä”. Julkisella 
sektorilla henkilöstötilinpäätöksistä on saatu myönteisiä tuloksia.95

Kun organisaatioilta vaaditaan yhä enenevässä määrin ympäristöystävällistä käyttäytymistä, niin 
tuolloin heräävät myös epäilevät tuomaat. Onko kaikki hoidettu niin kuin sanotaan? Vähitellen on 
syntynyt tarve ympäristöauditoinnille eli toiminnan todentamiselle. Ympäristöauditointi on hyvä 

työkalu myös mittareiden luotettavuuden tarkasteluun.

Auditoinnilla voi olla useita eri tarkoituksia. Näistä tavallisin on johdon halu varmistua siitä, että 
organisaatio toimii ympäristöpolitiikan ja -tavoitteiden mukaisesti. HKKK:n tapauksessa valvojana 
toimii opetusministeriö. Tyypillisen ympäristöauditoinnin kulkuun kuuluu kolme päävaihetta. 
Ensimmäinen on suunnittelu ja valmistelu. Tällöin valitaan auditointiryhmä ja valitaan ne ongelmat, 
jotka otetaan ensisijaisesti tarkasteluun. Toinen vaihe on kohteen tarkastaminen. Yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa käydään menetelmät ja käytännöt läpi. Raportointi ja seuranta on viimeinen 
vaihe. Raportti lähetetään lausunnolle, jonka perusteella se viimeistellään. Jos raportissa on

94 Projektipäällikkö Riitta-Liisa Peltonen, HKKK 2.4.1997
95 Sipilä, M. 1998. Henkilöstö puntariin. Ekonomi 1/1998. s. 6-7
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toimenpidesuunnitelma, sen toteutumista tulee seurata. Onnistuneen auditoinnin perusedellytys on 
johdon sitoutuminen siihen. Ilman tätä ei saada riittävästi tukea ja tietoja hyvän auditoinnin 
tekemiseksi.96

Auditointi on järkevää sellaisessa organisaatiossa, jossa on määritelty ympäristötavoitteet ja niitä 
halutaan seurata. HKKK:n tyyppisellä julkisella organisaatiolla tulee myöhemmin, kun 
ympäristötavoitteet on määritelty, olemaan tarvetta auditoinnille. Tämä voidaan toiminnan luonteen 
takia suorittaa organisaation sisäisin voimin.

2.7.4 Hankintatoimi ja ympäristömerkinnät

Organisaation hankintatoimella ja -politiikalla on merkittävä rooli vihertymisprosessissa. Hankintojen 
kautta pystytään vaikuttamaan erityisesti organisaation välillisiin ympäristövaikutuksiin.

Julkishallinnon hankintapolitiikalla voidaan vaikuttaa monella tavalla tuotannosta ja kulutuksesta 
aiheutuvaan ympäristökuormitukseen. Ympäristöä säästäviin tuotteisiin siirtyminen merkitsee 
ympäristöön kohdistuvan kuormituksen pienentämistä. Julkishallinnon tekemillä ympäristöä 
säästävien tuotteiden hankinnoilla lisätään näiden tuotteiden kysyntää ja siten parannetaan niiden 
saatavuutta markkinoilla. Samalla lisääntyvät kaikkien kuluttajien mahdollisuudet hankkia näitä 
tuotteita. Pitkällä tähtäimellä ympäristöä säästävien tuotteiden lisääntyvä kysyntä heijastuu sekä 
tuotteiden että tuotannon muuttumisena ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Julkisten hankintojen 

taloudellinen merkitys on huomattava.

Suomessa julkishallinto hankkii vuosittain tavaroita ja palveluksia yht. noin 65 miljardilla markalla 
(1995), josta kuntien osuus on 37 mrd ja valtion 28 mrd. Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on 
muuttumassa. Kaikkia julkisia yksiköitä koskeva laki julkisista hankinnoista (1505/92) on tarkoitus 
saattaa voimaan yhdessä ETA-sopimuksen kanssa. Laki ja sen nojalla annettavat viranomaispäätökset 
antavat pohjan myös ympäristönäkökohtien huomioonottamiselle julkisissa hankinnoissa, sillä 
valmisteilla olevassa asetuksessa ympäristövaikutukset ovat yksi tuotteiden arviointiperuste.97 
Valtion hankintoihin on ennenkin liitetty erityisnäkökulmia. Tuotteiden ympäristövaikutusten 
huomioonottamisella on yhtäläisyyksiä esimerkiksi kotimaisuuden huomioonottamisen kanssa. 
Suurilla valtion yksiköillä onkin tärkeä rooli kotimaisen tuotannon edistämisessä.

Ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteita toteuttavan hankintapolitiikan ja -ohjeiston luominen 
voidaan toteuttaa ns. vihreällä hankintamatriisilla. Sen avulla pystytään hakemaan kokonaistalou
dellisesti ja ympäristövaikutuksiltaan paras tuote. Vihreän hankintatoimen toteuttamisessa apuna ovat 
erilaiset ympäristömerkinnät (environmental labelling). Tunnetuimpia kansainvälisiä merkkejä ovat

96 Linnanen, L. & Boström, T. & Miettinen, P. 1994. Ympäristöjohtaminen - Elinkaariajattelu yrityksen toiminnassa. 
WSOY, Juva.
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saksalaiset Sininen enkeli ja Grüne Punkt -järjestelmä. Suomessa HKKK:n kannalta käyttökelpoisia 
merkkejä ovat pohjoismainen ekomerkki, elintarvikkeiden kotimaisuudesta kertova joutsenmerkki ja 
samoin elintarvikkeiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta kertova luomumerkki. Pian myös 
esimerkiksi erilaiset energiantuotantotavat Suomessa saavat Suomen Luonnonsuojeluliiton 
norppamerkin riittävien ympäristönsuojelullisten tavoitteiden toteutuessa97 98.

2.7.5 Elinkaarianalyysi

Elinkaarianalyysi eli Lifecycle Analysis tai Life Cycle Assessment (LCA) on menetelmä, jolla 
selvitetään tuotteen koko elinikänsä aikana muodostama ympäristörasitus. Asia vaikuttaa 
yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole. Ensimmäisenä vaikeutena on rajaus. LCA-menetelmiä on useita 
ja menettelyyn liittyy erilaisten ympäristövaikutusten vertaamisia keskenään, jolloin niiden 
yhteismitallistamiseksi joudutaan käyttämään esimerkiksi pisteytys- tai painotusmenetelmiä. LCA- 
menetelmien kansainvälinen standardisointi on jo alkanut, mutta monia haasteita on vielä edessä.

Elinkaarianalyysejä on tähän asti suoritettu lähinnä tuotteiden ympäristömerkintöihin liittyen. Lisäksi 
elinkaarianalyysin avulla pyritään etsimään ympäristöystävällisempiä tuotteita. Elinkaarianalyysissä 
tarkastellaan mitä ympäristövaikutuksia on tapahtunut tuotteen alkusynnystä (raaka-aineista) aina 
tuotteen jätteenä olemiseen.

On selvää, että elinkaarianalyysin oikein tekeminen on lähes mahdotonta. Emme vielä tiedä tarpeeksi 
tuotteiden elinkaarien aikana syntyvistä ympäristövaikutuksista. Tutkimus ja tiedon kerääminen on 
vasta alullaan. Elinkaarianalyysi on kuitenkin erinomainen tapa oppia hahmottamaan tuote ja sen 
merkitys ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta uudella tavalla. Ympäristömerkintöjen yleistyessä 
ja ympäristöargumenttien merkityksen kasvaessa markkinoinnissa tulee elinkaarianalyysien 
suorittaminen yhä tavallisemmaksi. Edistykselliset yritykset käyttävät elinkaarianalyysejä jo nyt 
tuotekehityksen olennaisena osana. Kaikki uudet tuotteet testataan jo suunnitteluvaiheessa 
elinkaarianalyysin avulla, jolloin sellaiset tuotteet, joiden negatiiviset ympäristövaikutukset ovat 

suurimmat, jäävät pois.

HKKK:n kaltaisen organisaation kannalta elinkaarianalyysi tarjoaa mielenkiintoisen näkökohdan. 
Entä jos valmistuvia opiskelijoita ja myytäviä tuotteita, esimerkiksi tutkimuksia ja koulutuspaketteja 
arvioitaisiin elinkaarianalyysin periaatteiden mukaisesti? Ajatus saattaa tuntua kaukaa haetulta, mutta 
voisi olla hyvinkin käyttökelpoinen menetelmä. Ainakin hankintapolitiikan luomiseen 

elinkaarianalyysi antaa hyviä eväitä.

97 Jarmo Lantio, Hansel. Henkilökohtainen tiedonanto 26.5.1997
98 Ahonen, U. 1998. Ekoenergia sai kriteerit - Jopa viidennes energiantuotannosta voitaisiin merkitä. Luonnonsuojelija 
3/1998. s. 3-4
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2.7.6 Motivointi ja ohjauskeinot

Ympäristönsuojelun ohjauksen keinot voidaan jakaa karrikoiden koviin ja pehmeisiin. Kovilla 
keinoilla tarkoitetaan esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä ja sen pohjalta annettavia määräyksiä ja 

normeja. Pehmeillä keinoilla tarkoitetaan tiedotusta, yleistä koulutusta ja valistusta. Määräysten ja 
informaatio-ohjauksen väliin voidaan sijoittaa taloudellinen ohjaus, kuten ympäristöverojen ja -mak
sujen taikka rahoitustukien käyttö. Tällaiset keinot antavat periaatteessa enemmän valinnanvaraa kuin 
määräykset, mutta ovat luonteeltaan varsin lähellä määräysten mukaista sääntelyä.

Usein EU:n alueella syytetään protektionismista, jos esimerkiksi valtio antaa verohelpotuksia 
yritykselle (esimerkiksi ympäristösyistä) tai päinvastoin, yritys syyttää valtiota vapaan kaupan 
estämisestä. EU:n viidennen ympäristöohjelman jaetun vastuun periaate kannustaa ottamaan yhä 
enenevässä määrin itse vastuuta. Sen takia on luontevaa, että kehitys ympäristönsuojelussa kulkee 
kohti sellaisia ohjauskeinoja, jotka ohjaavat esimerkiksi organisaatioiden sisäisten ympäristöjärjes- 

telmien kehittämiseen.

Markkinavoimilla on yhä kasvava merkitys ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen ohjaajana. 
Markkinavoimien itsensä odotetaan löytävän tehokkaita keinoja esimerkiksi ympäristönsuojeluun. 
Keskusteltaessa aiheesta kuitenkin unohdetaan, että markkinoita ei ole erillisenä subjektina olemassa, 
vaan ihmiset itse muodostavat markkinat. Tapa ohjata näitä markkinoita on mahdollisimman 

korkealaatuinen informaatio.

Toinen tapa ohjata kuluttajien valintoja on hintaohjaus. Tuotteisiin voitaisiin periaatteessa lisätä 
niiden aiheuttamien ympäristöhaittojen kustannukset. Tämä idea kuulostaa hyvältä, mutta sen 
toteuttaminen on kallista ja vaikeaa. Erillisten ympäristöverojen käyttöönotto vaatii taas yleensä 
ylikansallista päätöksentekoa ja yhteisten tavoitteiden luomista esimerkiksi EU:n tasolla.

Ympäristönsuojelua, maa-alueiden käytön suunnittelua ja luonnonvarojen käyttöä on tähän asti 
ohjattu pääosin lainsäädännöllä, hallinnollisilla keinoilla ja julkisella suunnittelulla. Niiden rinnalle 
tarvitaan kuitenkin aiempaa enemmän myös muita ohjauskeinoja, erityisesti taloudellista ohjausta 
sekä ympäristötiedon ja -tietoisuuden lisäämistä. Myös toimijoiden omaehtoisuuteen perustuvien 
ohjauskeinojen, kuten ympäristöjohtamisen ja vapaaehtoisten sopimusten käyttö lisääntyy. Toisaalta 
myös lainsäädäntöä, hallinnollista ohjausta ja julkista suunnittelua on kehitettävä."

Yllä mainitut motivointi- ja ohjauskeinot ovat siirrettävissä yksittäisten organisaatioiden toimintaan. 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään organisaatiotasolla konkreettisia esimerkkejä motivointi- ja 

ohjauskeinojen käytöstä.

99 Ympäristöministeriö 1995. Ympäristöohjelma 2005. Ympäristöministeriö, Helsinki, s. 17
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3. VERTAILUKOHTANA TAMPERE JA MIKKELI

3.1 Aluksi

3.1.1 Valinnan perusteet

Toiminnan kehittämisen malli on usein jäljittely. Siksi vertailukohtaa HKKK:lie lähdettiin hakemaan 
vastaavista julkisista organisaatioista eli yliopistoista ja korkeakouluista, jotta niiden kokemuksia 
pystyttäisiin hyödyntämään. Näin toimimalla oppimiskäyrä saattaisi olla hieman lyhyempi. 
Ympäristöasiat tiedostetaan yhä laajemmin yliopistomaailmassa ja erityisesti länsimaissa, joten useita 
esimerkkikohteita oli runsaasti tarjolla eri puolilta maailmaa. Hakualueena oli aluksi niin ulkomaat 
kuin kotimaakin. Internetin avulla löytyi nopeasti mielenkiintoisia ympäristöprojekteja ja niiden 

perusteellisia kuvauksia.

Eräs tapa päästä ympäristöasioista kiinnostuneiden yliopistojen jäljille on ottaa selvää kansainväli
sistä julkilausumista. Tällaisiä ympäristöasioita koskettavia merkittävimpiä julkilausumia ovat:
• maailmanlaajuinen Talloires declaration!00 ja
• eurooppalainen Copernicus Charter* 101.

Niillä on useita allekirjoittajia eri maista. Suomessa Copernicus charterin ovat allekirjoittaneet Åbo 
Akademi, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Taideteollinen korkeakoulu 
Helsingissä, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Tampereen ja Helsingin Yliopistot sekä Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors. Suomalaisten lisäksi Copernicus Charterilla on noin 200 muuta 
yliopistoa tai korkeakoulua Euroopan maista allekirjoittajana. Kummassakin julkilausumassa 
sitoudutaan edistämään kestävää kehitystä. Julkilausumissa korostetaan yliopistojen yhteiskunnallista 
vastuuta tiennäyttäjänä niin maailmanlaajuisten kysymysten kuin jokapäiväisten ympäristöasioiden 

asettamien haasteiden edessä.

Ulkomaisiin esimerkkeihin tutustuminen ei ollut kuitenkaan olemassaolleiden resurssien ja 
tavoitteiden puitteissa mielekästä. Haku supistui koskemaan Suomea monesta eri syystä. Eri maiden 
väliset erot mm. kulttuurissa, toimintaympäristössä, lainsäädännössä ja ihmisten asenteissa 
vaikeuttaisivat turhaan vertailun tekoa ja toimintamallien soveltamista Suomen oloihin. Toisena 
perusteena suomalaisten vertailukohteiden valinnalle oli mahdollisuus käydä paikan päällä 
tutustumassa ympäristöprojekteihin.

Mahdollisimman hyvän vertailtavuuden löytämiseksi valittiin Suomessa sijaitsevia HKKK:a 
vastaavia organisaatioita. Yritysmaailmasta löytyisi useita erilaisia esimerkkejä organisaation

1 ^Talloires declaration http://www.ulsf.org/about/tallo.html
101 Copernicus charter http://www.infu.uni-dortmund.de/copernicus/titel-frame.htm
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vihertymisestä, mutta yritysten toimintamallit ja tavoitteet ovat usein niin kaukana korkeakoulun 

tavoitteista että yhtäläisyysmerkkien vetäminen olisi turhan hankalaa.

Tutkielmassa käsitelty aihealue on vielä sen verran nuori Suomessa, että ympäristöasioihin panostavat 
koulut ovat harvassa. Pääkaupunkiseudun korkeakoulut ja yliopistot tekivät yhteisen julkilausuman 
vuonna 1996, jolla ne sitoutuivat kestävän kehityksen tavoitteisiin (liite 2a). Tämä julkilausuma ei ole 
kuitenkaan merkittävästi edistänyt pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaa, joten 
haku täytyi ulottaa kauemmaksi. Lopulta valinta oli helppo tehdä, sillä Tampereen yliopisto (TaY) ja 
Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) Teknillinen oppilaitos erottautuivat selvästi muista 
vastaavista organisaatioista. Tärkeimpänä valintaperusteena oli kummankin organisaation 
edelläkävijyys ympäristöasioissa. Valintaa auttoi myös kummankin koulun myönteinen 

suhtautuminen yhteistyöhön HKKK:n kanssa.

3.1.2 Prosessin kulku

Ensimmäiseksi otettiin yhteyttä Tampereen yliopiston Ekokampus-hankkeen tekijöihin alkukeväästä 
1997. Ennen Tampereella käymistä tutustuttiin tamperelaisten toimintaan heidän intemet-sivujensa1^2 
kautta. Kysymysrungot laadittiin yhdessä HKKK:n projektitutkija Elli af Heurlinin kanssa. 
Mielekkäimmiksi tietää HKKK:n kannalta valittiin projektien kohtaamat ongelmat ja vaikeudet, 
henkilökunnan ja opiskelijoiden suhtautuminen sekä projektin vaatimat taloudelliset ja henkiset 

resurssit.

Kävin Elli af Heurlinin kanssa huhtikuussa 1997 Tampereella järjestetyillä Suomen Ylioppilaskuntien 
Liiton (SYL) ympäristöpäivillä. Järjestäjänä toimi Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (TAMY) 
ympäristöjaosto. Ympäristöpäivien mielenkiintoisin puhuja oli HKKK:n näkökulmasta TaY:n 
ympäristöasioiden projektisihteeri Kaisa Holma. Samassa yhteydessä haastattelimme tutkija Minna 
Halmetta ja opiskelija Markku Anttosta. He ovat kumpikin olleet tiiviisti tekemisissä Ekokampus- 
hankkeen kanssa, Minna Halme mm. ympäristöaiheisten kurssien vetäjänä ja Markku Anttonen on 

tehnyt tutkielmaansa Tampereen yliopistolle ja Ekokampus-hankkeelle.

Toisena kohteena oli MAMK:n Teknillinen oppilaitos. Huhtikuun lopussa kävin Elli af Heurlinin 
kanssa haastattelemassa ympäristöosaston johtajaa Leena Riihosta ja projekti-insinööri Timo 
Hokkasta. Keskeisimmät aihealueet olivat samoja kuin Tampereella käydyissä keskusteluissa. *

102 Tampereen yliopisto http://www.uta.fi
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3.2 Tampereen yliopisto ja Ekokampus

3.2.1 Yliopiston toiminnan esittely

Tampereen yliopisto (TaY) on noin 18 000 henkilön työyhteisö, kun mukaan lasketaan kaikki 
opiskelijat ja henkilökunta kaikista eri yksiköistä. Yliopistossa on viisi tiedekuntaa, opetusjaosto sekä 
lukuisia erillislaitoksia. Tämän kokoisessa organisaatiossa sen toiminnan aiheuttama kulutus 
ympäristölle on suurta ja sillä on merkittäviä vaikutuksia niin makro- kuin mikroympäristöönsäkin. 
Tampereella on perinteisesti kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin ja myös Tampereen kaupungilla 
on oma ympäristöprojektinsa103. Tamperelaiset ovat myös keskustelleet Porin kaupungin kanssa 

julkisen sektorin hankintatapojen kehittämisestä ympäristöystävällisemmiksi. Tampereen kaupungilla 
on käynnissä oma paikallisfoorumi (Agenda 21) ja tämä työ tukee myös Tampereen yliopiston 
tavoitteita. Ehkä myös tämä on osaltaan rohkaissut yliopistoa kehittämään ympäristöosaamistaan. 
Suomessa Tampereen yliopisto on edelläkävijä ympäristöosaamisensa kehittämisessä ja toimintansa 
ympäristövaikutusten pienentämisessä. Lisäksi Tampereella toimivalla Teknillisellä Korkeakoululla 

(TTKK) on oma ympäristöohjelmansa104.

Verrattaessa Tampereen yliopistoa HKKK:uun on erona mm. se, että yliopistolla toimii 
ympäristövaikutuksiltaan hyvin erityyppisiä laitoksia. Tampereella on kiinnitetty erityisesti huomiota 
esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan toimintaan, sillä sillä on kohdattavanaan aivan erityyppiset 
ympäristökysymykset kuin laitoksilla, jotka toimivat tavallisessa toimistoympäristössä. 
Lääketieteellisessä tiedekunnassa syntyy esimerkiksi paljon ongelmajätteitä, joukossa 

huomattavimpana radioaktiivinen jäte.

Tampereen ympäristöprojektin osa-alueita analysoidaan seuraavan jaottelun mukaisesti. Erityisesti 
paneudutaan ongelmakohtiin, sillä yleisesti ottaen samoihin ilmiöihin törmätään eri organisaatioissa, 
huolimatta siitä että organisaatioiden toiminta voi olla toiminnoittain tai tuotoksen kautta 
tarkasteltuna hyvinkin erilaista. Jaottelu on seuraava:
• liikkeellelähtö
• painopistealueet
• koulutus ja tiedotus
• jokapäiväinen toiminta
• opetus ja tutkimus ja
• resurssit ja Ekokampuksen tulevaisuus.

103 Willberg, H. 1996. Tampereen kaupunki kehittää ympäristöasioiden hallintaa. Ympäristö ja terveys -lehti 9-10/96. s. 38- 
41
104 Tampereen teknillisen korkeakoulun tiedottaja Riitta Kivi. Henkilökohtainen tiedonanto 25.2.1998
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3.2.2 Ekokampus-hankkeen liikkeellelähtö

Tampereen yliopiston toiminnan ohjaaminen ympäristötietoisemmaksi aloitettiin keväällä 1996 
käynnistämällä Ekokampus-hanke105. Aloitteen asiassa tekivät Tampereen yliopiston 
ylioppilaskunnan, TAMY:n106 ympäristöjaoston jäsenet eli yliopiston opiskelijat. Hankkeen 
tarkoituksena on vähentää yliopiston toiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia, tuoda 
ympäristöasiat osaksi kaikkea päätöksentekoa ja pohtia keinoja liittää ympäristöaiheista opetusta eri 
oppiaineisiin107. Varsinaisen sysäyksen tälle toiminnalle antoi opetusministeriön lähettämä kirje 
keväällä 1996, jossa pyydettiin yliopistoja ja korkeakouluja suunnittelemaan ympäristöopetustaan ja 
kehittämään omaa toimintaansa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi (liite 1). Tämän kirjeen avulla 

Ekokampus-hanke sai taakseen yliopiston rehtorin tuen ja osa-aikainen projektisihteeri ja 
tutkielmantekijä saivat rahoitusta. Yliopiston hallituksessa hyväksyttiin ympäristöpolitiikka.

Hanke käynnistyi Ekokampus-nimisellä kurssilla. Noin puolet opiskelijoista oli Tampereen 
teknillisestä korkeakoulusta ja puolet oli ympäristöpolitiikan ja yritystalouden opiskelijoita 
Tampereen yliopistosta. Kurssilla opiskeltiin ympäristökatselmuksen tekemistä ja ympäristöohjelman 
luomista. Kohteina olivat mm. yliopiston eri toiminnot. Eräs kurssin osallistujista, TaY:ssa opiskeleva 
Markku Anttonen kokosi ja teki näistä töistä selvityksen108 109. Syksyn ja kevään 1997 ajan toimi lisäksi 
yliopiston palkkaama osa-aikainen projektisihteeri, joka toimeenpani ympäristöohjelman ja - 
politiikan antamia suuntaviivoja ja koulutti laitoksilta ja yksiköistä valittuja ympäristövastaavia. 
Erityistä kyselyä asiasta ei toteutettu, vaan Ekokampus-kurssin opiskelijat ja Markku Anttonen 
selvittivät mielipiteitä haastattelemalla. Näiden haastattelujen tulokset käyvät perusteellisesti ilmi 
Anttosen tekemästä ja TaY:n rahoittamasta pro gradu -tutkielmasta1 °9. Tutkielman HKKK:n kannalta 
mielenkiintoisia tuloksia esitellään asianomaisissa kohdissa ja yhteenvedossa.

Organisaation konkreettisten ympäristövaikutusten mittaajana toimi Valtion kiinteistölaitoksen 
kuukaudeksi palkkaama harjoittelija, joka selvitti syntyvien jätteiden määrää. Tämän selvityksen 
pohjalta pystyttiin arvioimaan syntyvien jätteiden määriä ja asettamaan tavoitteita niiden 
vähentämiselle, kierrättämiselle ja mahdollisimman ympäristöystävälliselle hävittämiselle sekä 

seuraamaan näiden tavoitteiden toteutumista.110

Ekokampus on jatkunut niin, että vähitellen uusia ympäristöystävällisempiä toimintamalleja on 
kehitetty organisaatiossa eri tahoilla. Painopiste on ollut jokapäiväisen toiminnan kehittämisessä.

105 Tampereen yliopisto/Ekokampus http://www.uta.fi/~tamy/www/sektorit.html
106Tampereen yliopiston ylioppilaskunta http://www.uta.fi/~tamy
Ю7 Anttonen, M. 1996. Ympäristöasiat Tampereen Yliopistossa. Ympäristöjä terveys -lehti 9-10/96. s. 48-51
108 Anttonen, M. 1996. Ehdotus Tampereen yliopiston ympäristöpoliittiseksi toimenpideohjelmaksi. Tampereen yliopiston 
aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos.
109 Anttonen, M. 1997. Ympäristöasioiden hallinta yliopistoissa - Miten Tampereen yliopisto kohtasi Ekokampus- 
hankkeen? Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos.
П0 Markku Anttonen, Tampereen yliopisto 11.4.1997
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Toimintaa on koordinoinut ympäristövastaavien työryhmä ja projektisihteeri. Tarkemmin 
Ekokampuksen tulevaisuudesta on kappaleessa 3.2.8.

3.2.3 Sitoutuminen ja asenteet

Tampereella on havaittu, että ihmisten sitoutuminen muutokseen on välttämätöntä hankkeen 
onnistumisen kannalta. Erityisesti tarvitaan organisaation ylimmältä johdolta selvää ja näkyvää tukea. 
Henkilökunnan sitouttaminen muodostuu erittäin hankalaksi jos esimerkiksi mahdollisen 
ympäristötyöryhmän työllä ei ole takanaan rehtorin tukea. Markku Anttonen kertoi haastattelussaan:

“...heti kun vahtimestarit ymmärsi, että yliopisto on sitoutunut ja tämmöinen 
ympäristöhomma tullaan tekemään, niin heti niiden suhtautuminen muuttui myönteiseksi, 
sillä se oli asia jota kuului tehdä... ”

Markku Anttosen mielestä työryhmässä, joka käsittelee ympäristöasioita, pitäisi olla rehtori, 
vararehtori tai hallintojohtaja, jotta asiat saadaan toimimaan ja työryhmän työllä on painoarvoa.

Sitoutumisen astetta Tampereen yliopistossa on vaikeaa määritellä tarkasti. Sitoutuminen ei ole ollut 
niin vahvaa mitä toivottaisiin ja se on vaikuttanut projektin kaikkiin osa-alueisiin. Sitoutuminen 
hankkeeseen ei ole ollut täysin varauksetonta, sillä yliopiston työyhteisössä on ajatuksia myös siitä, 
että sen toiminnalla ei ole ympäristövaikutuksia11 k Haastatteluaineiston perusteella yliopiston johto, 
rehtoria lukuunottamatta, ei ole sitoutunut julkisesti ympäristöasioiden hoitamiseen. Innostuneita 
ihmisiä löytyy jokaisesta yksiköstä mutta heitä ei ole liikaa. Esimerkiksi ympäristövastaavien 
löytäminen ei ollut kivuton prosessi. Sen kautta onnistuttiin saamaan koolle 40-50 ihmisen 
ydinryhmä, jotka toimivat omissa yksiköissään yhteys- ja vastuuhenkilöinä. Heidän kauttaan jaetaan 
informaatiota ja luodaan jatkuvuutta organisaatioon sekä voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti 
yksittäisiin, paikallisiin ja konkreettisiin kysymyksiin. ”Oman” ympäristövastaavan tuntemisen kautta 
syntyy myös jokaiselle yhteisön jäsenelle läheinen ja tuttu kanava organisaation ympäristöasioihin. 
Isossa organisaatiossa on tärkeää, että asiat ja apu koetaan tarpeeksi läheisiksi.

Asenteet Ekokampusta kohtaan ovat olleet vaihtelevia. Asenteita ei ole koettu tarpeellisiksi selvittää 

koko organisaation tasolla. Henkilömääriä ajatellen tehtävä olisi liian työläskin. Haastatteluilla ja 
projektitöillä on pystytty hyvin kartoittamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä työntekijöiden 

keskuudessa.

Yleisesti ottaen asenteet ympäristöasioita kohtaa koetaan työntekijöiden joukossa positiivisiksi. 
Ympäristöasiat eivät ole periaatteessa ristiriidassa laitosten ja yksiköiden toiminnan kanssa. Lisäksi 
ne olisi työntekijöiden mielestä otettava paremmin huomioon yliopiston toiminnassa. Toisaalta löytyi 
myös selviä negatiivisia kokemuksia ympäristöhankkeiden toimeenpanosta tai epäluuloa hankkeiden
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tarpeellisuutta kohtaan. Tällaiset negatiiviset kokemukset ja tuntemukset edesauttavat passiivista tai 
kielteistä suhtautumista ympäristöasioihin. Kielteisten asenteiden käsitettiin johtuvan usein tiedon 
puutteesta. Kielteinen asenne estää hankkimasta tietoa ympäristöasioista ja ympäristöasioita ei 

mielletä toiminnan luonnolliseksi osaksi.112

Organisaatiokulttuurin vahvistaminen ja yhteisöllisyys on tärkeää sitoutumisen vahvistamiseksi. 
Yleisesti Markku Anttonen ja projektisihteeri Kaisa Holma kokevat yliopiston kilpailuhenkiseksi 
paikaksi, jossa taistellaan paikoista ja apurahoista. Tämän kilpailuhengen voi jättää sivuun 
ympäristöasioita käsitellessä. Kilpailumentaliteetin terveenä vastapainona voisi olla juuri 
ympäristöasioiden huomioonottaminen ja sen organisaation yhteisöllisyyttä vahvistava vaikutus.

3.2.4 Painopistealueet

Jotta pystyttäisiin määrittelemään opetukselle ja tutkimukselle ympäristötavoitteita, Markku Anttonen 
koki tarpeelliseksi yliopiston roolin tarkemman määrittelyn. Tarkasteltaessa laajasti yliopiston 
toimintaa ja sen merkitystä, määrittelyä tarvittaisiin akselilla, jonka toisena ääripäänä olisi tilaus- ja 
palvelututkimus ja toisena humboldtilaisen sivistysyliopiston ihanne. Kun rooli määriteltäisiin 
tarkemmin, niin sen jälkeen pystyttäisiin määrittelemään tarkemmin myös yliopiston toiminnalle ja 
tuotteille eli mm. eri tutkinnoille asetettavat tavoitteet. Näin pitkälle käytännön toiminnassa ei ole 
vielä ehdittyjä projektin alkuvaiheessa painopiste on ollut jokapäiväisen toiminnan kehittämisessä.

Tampereella koetaan, että sekä opetuksen ja tutkimuksen että jokapäiväisen toiminnan kehittäminen 
on tärkeätä. Käytännön toiminnan puolella Tampereella ollaan päästy hyvin pitkälle ja yleisesti ottaen 
suhtautuminen on ollut myönteistä tai passiivista. Käytännön toimien toteuttaminen jokapäiväisessä 
toiminnassa ja sitä kautta saavutettavat tulokset ovat nopeammin saavutettavissa kuin opetuksen ja 
tutkimuksen kehittäminen. Kielteisiä reaktioita on ollut vähän. Yliopisto on hyvin pitkällä verrattuna 
muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin Suomessa. Opetuksen kehittäminen vie pidemmän ajan ja 
myös asioiden vieminen läpi hallintokoneiston, esimerkiksi ympäristöpolitiikan siirtäminen koko 

yliopiston strategiaan, on työlästä.

Ekokampushankkeen osa-alueet toiminnan kehittämisessä ovat olleet:

• ympäristöpoliittisen ohjelman luonti

• LVI S-toim innot
• materiaalihankinnat

• jätehuolto
• puhtaanapito ja siivous
• ruokalat/Juvenes-yhtiö 111

111 Tutkija Minna Halme, Tampereen yliopisto 11.4.1997



• ainelaitokset ja
• opetus ja ympäristö.

Painopistealueita mietittäessä on priorisointi erittäin tärkeää. Koska kaikkia asioita ei kuitenkaan 
ehditä heti tehdä, niin tärkeää on miettiä asioille tärkeysjärjestystä. Tärkeysjärjestys voidaan laatia 
useasta eri näkökulmasta:
• merkittävin - tärkein
• helpoin - yksinkertaisin ja
• edullisin - taloudellisin* 113.
Kun löydetään toiminto, jossa yhdistyvät nämä kaikki, niin prosessi saadaan sujuvasti liikkeelle ja 
vähitellen voidaan kehittää organisaation osaamista ihmisten omien oivallusten kautta ja vakiinnuttaa 
uusia toiminta- ja ajattelumalleja organisaatioon. Helpointa on myös aloittaa asioista, jotka on “tehty 
ennenkin”. Esimerkiksi Tampereella tällaisia asioita löytyi LVI S- ja kiinteistöpuolella. Siellä oltiin 
aina luonnollisesti pyritty mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan taloudellisista, ei niinkään 
ekologisista syistä. Ekokampus-hankkeen kautta oivallettiin, että sama asia ja toiminta on myös 
ympäristölle hyväksi. Selvityksen teon aikana oltiin esimerkiksi juuri investoitu 2 miljoonaa markkaa 
lämmöntalteenottojärjestelmään, jonka pitäisi maksaa investoinnin vaatimat rahat nopeasti takaisin 
pienempinä lämmityslaskuina. Samalla esimerkiksi LVIS-puolella oivallettiin, että ympäristöjä hyvä 
taloudenpito kulkevat käsi kädessä. He löysivät toimintaansa Ekokampuksen kautta aivan uuden 
näkökulman ja uudenlaisen ylpeydenaiheen.
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3.2.5 Koulutus ja tiedotus

Koulutuksen avulla Tampereella ollaan haluttu ihmisten itse havaitsevan ja kokevan sen, että toimia 
tehokkaasti on sama kuin toimia ympäristöystävällisesti. Näin ollaan yritetty sisäistää ajatusta siitä, 
että ympäristöajatus palvelee koko yliopiston toimintaa ja on sekä taloudellista että hyödyllistä. Tämä 
näkökulma ei ole tietenkään ainoa, vaan ensisijaisesti halutaan perätä yliopiston vastuullista roolia 
yhteiskunnassa. Jos ja kun ihmiset kokevat toiminnan hyödylliseksi, on kouluttautuminen 
huomattavasti helpompaa. Sinänsä ehkä myös koulutuksena on toiminut ympäristöpoliittisen 
ohjelman laatiminen. Tässä prosessissa, kun eri yksiköitä ja niiden toimintoja on käyty läpi, ollaan 

jouduttu miettimään ympäristöasioita uudesta näkökulmasta.

Joka yksikön ympäristövastaavia on koulutettu keväällä 1997. Tätä kautta halutaan asiat tuoda 
organisaation jokaiseen eri osaseen henkilökohtaiselle tasolle ja jokaista työntekijää lähelle. Ensi 
alkuun ongelmaksi koettiin nimitysprosessi, sillä muutamissa yksiköissä nimitykset tapahtuivat 
periaatteella “se, joka oli poissa kokouksesta tai ei osannut kieltäytyä”. Asiaa auttoi se, että pyyntö

113 Anttonen, M. 1997. Ympäristöasioiden hallinta yliopistoissa - Miten Tampereen yliopisto kohtasi Ekokampus- 
hankkeen? Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, s. 70
113 Markku Anttonen, Tampereen yliopisto 11.4.1997
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tuli suoraan rehtorilta. Ekokampus-hankkeen projektisihteeri Kaisa Holma kiitteli yksiköiden nopeaa 

toimintaa ja sitä, että muutaman viikon takarajaa noudatettiin1 K

Opiskelijoita ei olla ajateltu varsinaisesti kouluttaa erityisissä tilaisuuksissa. Tiedotus on tapahtunut 
ylioppilaskunnan jakaman paperisen ja sähköisen10 ympäristöoppaan kautta ja yksityiskohtaisilla 
opasteilla, jotka ovat “paikan päällä” (esimerkiksi biojätteen keräys). Erilaisilla tempauksilla ja 
lehtiartikkeleilla asiaa on tuotu kaikkien tietoon. Tutoroinnin yhteydessä eli kun uudet opiskelijat 
aloittavat opiskelunsa ja vanhempien vuosikurssien opiskelijat neuvovat heitä, on läpikäyty muutamia 

perusasioita, jotka liittyvät arkipäivän ympäristöystävällisiin toimintatapoihin yliopistolla.

Projektissa tärkeimpien huomioiden joukossa on ollut se, että sisäinen tiedotus on kaikkein 
oleellisinta. Sen kautta pystytään sitouttamaan ihmiset ympäristöasiaan. Haastatteluissaan yliopiston 
piirissä Markku Anttonen havaitsi tämän hyvin selvästi. Kun sisäinen kommunikaatio ei toimi, niin 
kärjistäen mikään ei toimi. Tärkeätä on, että asia on jatkuvasti esillä. Tähän on useita keinoja ja 
Markku Anttonen piti hyvänä esimerkiksi sisäisessä tiedotuslehdessä pidettävää omaa 

ympäristöpalstaa, joka pitää asian mielissä.

Tiedottaa ei voi luultavasti koskaan liikaa mutta myös tiedon laatu on tärkeää, ei vain sen määrä. 
Viestien ja käytettävien käsitteiden täytyy olla yksinkertaisia, yksiselitteisiä ja yhtenäisiä keskenään. 
Esimerkiksi Tampereella on ollut vaikeuksia eri ruokaloiden jätteiden lajittelussa. Kun ohjeet ja 
periaatteet vaihtelivat ruokaloiden kesken, oli tuloksena sekamelska. Sääntö, joka päti toisessa 
ruokalassa, olikin erilainen toisessa. Tämä aiheutti kovasti sekaannusta ja siitä ollaan vähitellen 
päästy yhtenäisillä ohjeilla. Tänä päivänä kaikissa ruokaloissa tietyt värit kertovat tietyn jäteastian 
sisällöstä eli esimerkiksi vihreä väri toimii biojätteen merkkinä. Tampereella opittiin myös 
kokemusten kautta, että tekstiä täytyy ohjeissa olla todella vähän. Lisäksi voi olla tietysti selitettynä 
perusteellisesti lajitteluohjeet, mutta ne eivät voi olla ohjeissa “linjalla” sillä silloin sanoma ei mene 

perille.

Käsitteiden ja erilaisten termien ymmärtämisessä huomattiin olevan eroja. Henkilökunnan ja 
opiskelijoiden tietotaso vaihtelee luonnollisesti suuresti riippuen kyseisen henkilön kiinnostuksen 
kohteista ja taustasta. Alusta alkaen tiedottamisessa täytyy käyttää helposti ymmärrettäviä ja 
yksiselitteisiä termejä. Esimerkiksi Tampereella on päädytty käyttämään termiä “ympäristökuor
mitus” negatiivisten ja positiivisten ympäristövaikutusten sijasta. Tämä on koettu helpommin 

ymmärrettäväksi.

Toinen huomio oli se, että positiivinen palaute on tärkeää. Myönteisyys ja kannustava henki 
kannattaa pitää projektissa koko ajan yllä. Tällä tavalla saadaan ihmiset motivoitumaan ja vähän ajan

1 ^Projektisihteeri Kaisa Holma, SYLin ympäristötapaaminen, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta 11.4.1997 
115 Tampereen yliopiston ympäristöopas http://www.uta.fi/~tamy/www/sektorit.html
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päästä kiinnostumaan seuraavista “haasteista”. Tällöin omaksutut, mahdollisesti uudet toimintatavat 
tuntuvat jo luonnollisilta. Kestävän kehityksen käsite koettiin aika epäselväksi ja parempi olikin tuoda 
esille, että ympäristöä huomioimalla hoidetaan itse asiatkin paremmin.

3.2.6 Jokapäiväinen toiminta

Tässä kappaleessa käydään läpi konkreettisemmalla tasolla käytännön toimenpiteitä. Jokapäiväisen 

toiminnan kehittämisessä on tärkeää lähteä siitä, mitä jo tällä hetkellä tehdään. Sama käytäntö 
huomattiin hyväksi myös Juvenes-ravintolayhtiön puolella. Yleisesti, kun asioita on viety eteenpäin, 
ollaan huomattu, että toimia ympäristöystävällisesti on sama, kuin toimia tehokkaasti. Tämä havainto 
toimii hyvänä toiminnan tehomoottorina. Samalla, jos pystytään osoittamaan, että jonkun työn 
lisääntyminen aiheuttaa jonkun muun työn samanaikaisen vähenemisen, niin tämä myös lisää 
motivaatiota asian hoitamiseen. Esimerkiksi jätteiden lajittelussa korostettiin sitä, että ei jätteiden 
määrä kasva, ainoastaan lajitteluastioiden määrä. Eli helppous koettiin erittäin oleelliseksi asiaksi 

joka paikassa.

Markku Anttosen mielestä ns. muna-kana -asetelma syntyy helposti organisaatiossa. Se voi estää 
toiminnan kehittämisen, sillä eri osapuolet kokevat muutoksen syntyvän ensiksi jossain muualla. 
Asetelmassa syntyy helposti ajatusmalli, että esimerkiksi hankinnoissa ajatellaan “kyllä me 
ostaisimme jos olisi tarjontaa”. Samalla aikaa myyjäosapuoli ajattelee, että “kyllä olisi tarjontaa jos 
vain kysyntää löytyisi”. Tämä muna-kana -asetelma on pystytty murtamaan TaY:ssa. Hankintatoimen 
kanssa on menetelty niin, että viestiä ympäristöystävällisten tuotteiden tarpeesta on tuotu selkeästi 
esiin eri puolilla ja näin ollaan pystytty varmistamaan se, että voidaan valita ympäristöystävällisiä 
tuotteita. Kehittämällä hankintatoimen ohjesääntöä ja painottamalla hankintojen kokonaistaloudelli
suutta ollaan pystytty kehittämään “ostetaan aina myyntihinnaltaan edullisinta” -kulttuuria kohti 
kestävämpiä valintoja. Tarkastelemalla koko tuotteen elinkaarta ja punnitsemalla kokonaiskustannuk
sia ollaan havaittu ympäristöystävällisten tuotteiden olevan joissain tapauksissa edullisimpia.

Yliopiston hankinnat hoidetaan pitkälti keskitetysti hankintakeskuksen kautta. Laitoksilla on oikeus 
hankkia itse suoraan ulkopuolelta, mutta yli 5.000 markan hankinnat täytyy merkitä näkyviin 
rekisteriin. Isommat hankinnat (ATK & muut koneet) hoidetaan yleensä aina hankintakeskuksen 
kautta. Yliopiston hankintatoimi on lähtenyt ympäristömielessä hyvin liikkeelle. Asiasta on puhuttu 
Tampereen kaupungin kanssa ja suunniteltu ns. vihreän hankintamatriisin kehittämistä. Näin 
pystyttäisiin löytämään vähemmän ympäristöä rasittavia tuotteita. Jos ympäristöystävällisin tuote ei 
olisi edullisin, mahdollistaa kuitenkin hankintajohtosäännön maininta kokonaistaloudellisesti 
edullisimmasta tuotteesta harkitsemaan myös ympäristöystävällisten tuotteiden hankkimista. 
Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan helppoa. Hankintajohtosääntöön pitäisi mahdollisesti kirjata 
jonkinlainen maininta tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Hankintatoimen 
ekologisoiminen vaatii tämän ajatuksen jatkokehittelyä ja käytännön konkreettisia ohjeita.



50

Ekokampus-hankkeelle ollaan luomassa mittareita, jotta tuloksista voidaan tiedottaa tehokkaasti ja 

luotettavasti. Mittareita on hyvä olla, mutta niiden täytyy olla selkeitä ymmärtää. Mittareiden avulla 
voidaan seurata kehittyvää tilannetta ja näin tiedottaa projektin tuloksista. Myös tässä asiassa 
positiivinen ja kannustava ote on tärkeää. Sertifikaatin tai vastaavan hankkimista ei pidetä 
tarpeellisena tällä hetkellä. Järjestelmä koetaan turhan raskaaksi ja kalliiksi. Jos sellaista hankittaisiin, 

niin ehkä ensimmäiseksi lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Allaolevaan luetteloon on kerätty muutamia esimerkkejä Tampereella kokeilluista asioista. Luettelo 
ei ole suinkaan täydellinen, vaan siinä on mainittu tutkielman ja HKKK:n kannalta mielenkiintoisia 

esimerkkejä ja huomioita.

e ympäristövastaavien valinta onnistui kuukaudessa, kun rehtorilta tuli kirje. Kirjettä ennen asiasta 

oli keskusteltu reilu vuosi eikä mitään ollut tapahtunut.
• opetuksessa pyritään yleistämään harjoitustöiden ulkoasusuosituksia (2-puolisuus, pieni riviväli, ei 

erillistä kansilehteä, sähköpostin ja internetin käyttö) jotta kopioiden ja paperin kulutuksen määrä 

vähenisi. Samalla vähentyy säilytystilan tarve.
• vanhoihin tulostimiin on lisätty 2-puolisen tulostamisen mahdollistava lisälaite. 2-puolisuus on 

oletusasetuksena tietokoneilla. Kokemukset ovat olleet hyviä.
• jäljennepalvelu tekee muistilappukuutioita 1-2000 A4:sen pinkoista pientä maksua vastaan. Näin 

voidaan säästää kuluissa, kun erillisiä muistilappuja ei tarvitse ostaa talon ulkopuolelta.
• ekomukilla saa 30 penniä alennusta kahvista ja muista laitteesta annosteltavista juomista Juvenes- 

yhtiöiden ravintoloissa. Ekomukia myydään ravintoloissa. Alennuksen saamiseksi on mahdollista 
myös käyttää omaa mukia. Näin vähennetään kertakäyttöastioiden kulutusta tai samalla ravintola 

säästää pestävien astioiden määrässä.

Nämä esimerkit kuvaavat vain hyvin pientä osaa Ekokampuksen aikana toteutetuista ideoista. Tärkeää 
vastaavia toimenpiteitä toteutettaessa on niiden yhdenmukaisuus. Selkeintä on, kun asiat pystytään 
tekemään samalla tapaa eri puolilla organisaatiota (esimerkiksi 2-puoliset tulostimet joka paikkaan).

3.2.7 Opetus ja tutkimus

Jokapäiväisen toiminnan kehittäminen on ollut Tampereen yliopistossa enemmän esillä kuin opetus ja 
tutkimus. Opetusta ja tutkimusta ei suinkaan ole unohdettu; painopiste on vain ollut voimakkaammin 
jokapäiväisessä toiminnassa. Ympäristökursseja on yliopistossa pidetty useampia. Näin on pystytty 
hyödyntämään yliopiston sisältä löytyvää omaa osaamista ja samalla opiskelijat ovat saaneet
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mielenkiintoisia ja konkreettisia selvityksien aiheita. Ympäristöaiheisen opetuksen liittämistä eri 

oppiaineisiin ei ole Tampereen yliopistossa pohdittu vielä laajasti' *6.

Vuonna 1996 valmistunut TaY:n strategiaohjelma ei mainitse ympäristöasioita opetuksessa uhkina, 
mahdollisuuksina, vahvuuksina tai heikkouksina. Ekokampus-hankkeen eräänä tavoitteena on, että 
ympäristönäkökulma integroituisi läpäisyperiaatteella kaikkeen opetus- ja tutkimustoimintaan. 
Läpäisyperiaatteella tarkoitetaan sitä, että ympäristöajatus integroituu mukaan kaikkeen opetukseen 
saumattomasti. Näin ei varsinaisesti erillisiä ympäristökursseja olisi kuin siihen erikoistuville 

opiskelijoille. Tämä tavoite vaatii paljon panostusta toteutuakseen.

Ekokampus-kurssin opiskelijoiden tekemistä projektiselvityksistä yliopiston toiminnasta syntyi 
alustava tuntuma siitä, että opetusmateriaalit ja -tavat koetaan erittäin henkilökohtaiseksi asiaksi ja 
sen takia niihin on vaikea puuttua. Opetuksessa käytettävien materiaalien ja käytäntöjen kehittäminen 
ympäristöystävällisemmiksi on järkevää toteuttaa mm. hankintatoimen ympäristöystävällisen 
tarjonnan kautta. Myös tiedotuksella konkreettisista esimerkeistä (esimerkiksi harjoitustöiden 
ulkoasusuositukset) voidaan herättää ajatuksia opetushenkilökunnan parissa ja näin kehittää toimintaa 
vähemmän ympäristöä kuluttavaksi. Samalla säästetään esimerkiksi säilytystilassa, joten 
toimenpiteen markkinointia voidaan tehdä myös muilla argumenteilla kuin pelkällä 
ympäristöystävällisyydellä. Yleisesti opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen on hidas prosessi.

3.2.8 Resurssit ja Ekokampuksen tulevaisuus

On selvää, että muutoksen toteuttaminen vaatii aina resursseja, niin henkisiä kuin taloudellisiakin. 
Ekokampus-hanke on saanut TaY:lta tukea. Resurssien jako ei ole kovin helppoa ja niin myös 
Ekokampuksen toteuttajat ovat saaneet taistella resursseista yliopiston muiden hankkeiden kanssa.

Ekokampus-kurssin vetäjillä oli lähtöhypoteesina, että kaikki toiminta pitää perustella taloudellisesta 

näkökulmasta. Kurssin aikana yllätyksenä tuli se, että näin ei välttämättä ollutkaan. Joissain 
yhteyksissä tuli esille, että “raha ratkaisee”, mutta yleensä ratkaiseva tekijä oli asenteet ja vanhat 
toimintatavat. Jos niitä pystytään muuttamaan, niin raha ei enää ole yleensä ratkaiseva tekijä. 
Esimerkiksi siivoustoimessa palkat muodostavat 95% budjetista. Siivousvälineiden ja aineiden 
hinnoilla ei ollut suurtakaan merkitystä rahankulutuksen kannattaja sen takia kyse oli enemmän vain 
valinnoista ja työtapojen muuttamisesta. Eri yhteyksissä nousi esille erilaisia perusteita. 
Keskushallinnossa rahan merkitys painottui selvästi. Teknisellä laitoksella korostuivat asenteet ja 

ainelaitoksilla käyttäytymistavat.

I'6 Anttonen, M. 1997. Ympäristöasioiden hallinta yliopistoissa - Miten Tampereen yliopisto kohtasi Ekokampus- 
hankkeen? Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, s. 54
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Sitoutumisen eräänä konkreettisena ongelmakohtana koettiin se, että säästämisen 
palkitsemismekanismit toimivat juuri väärään suuntaan. Jos esimerkiksi yksittäinen laitos pienentää 
kopiointikulujaan, niin on todennäköistä, että laitokselle myönnetään vähemmän määrärahoja 
seuraavalle vuodelle. Näin ei voida kohdistaa syntyneitä säästöjä laitoksen sisällä johonkin muuhun, 
vaan ollaan vain pakotettuja seuraavana vuonna pitämään kopiointikulut vähintään yhtä pieninä. 
Tässä esimerkissä kannustinjärjestelmä toimii väärään suuntaan. Markku Anttosen mielestä tämä 
voitaisiin välttää esimerkiksi antamalla kannustinpalkkioita säästyneestä rahasta. Toinen 
mahdollisuus olisi osoittaa säästyneet rahat siirtomäärärahalla seuraavaan vuoteen tai niin, että niiden 
käyttötarkoitusta voi muuttaa vuoden aikana. Toinen esimerkki huonoista kannustimista on sähkön ja 
veden kulutus. Yliopisto maksaa kiinteää vuokraa Valtion kiinteistölaitokselle, joka omalta osaltaan 
maksaa syntyneet laskut. Näin yliopisto ei hyödy tekemistään säästöistä. Toisaalta tämä nykyinen 
systeemi voisi olla ihan hyvä, jos ja kun Valtion kiinteistölaitos toteuttaa omaa kestävän kehityksen 
politiikkaansa yhteistyössä yliopiston kanssa. Näin voidaan ottaa projektiksi esimerkiksi erilaisten 
ympäristöinvestointien hankkiminen ja niiden hinnan nopea kuolettaminen käyttötottumuksia 
kehittämällä ja itse investoinnin kautta säästyneellä rahalla pienempänä sähkölaskuna tms.

Kun halutaan edetä pidemmälle, on asian jatkuvuus äärimmäisen tärkeää. Jatkuvuus syntyy 
tiedotuksen ja ihmisten kautta. Markku Anttosen mielestä pelkkä työryhmä ei ole välttämättä kovin 
toimiva. Työryhmän jäsenillä ei ole aikaa tai mahdollisuuksia oman toimensa ohella paneutua 
asioiden tekemiseen. Järkevämpää on, että työryhmän lisäksi olisi olemassa juoksevia asioita hoitava 
henkilö, jolle maksetaan toimestaan korvausta. Myöhemmin, kun ympäristöasiat integroituvat ja 
nivoutuvat kiinteämmin toimintaan, kehittyy koordinaattorinkin toimenkuva. Mahdollista voi olla 
jopa, että tällaisen henkilön tehtävät vähenevät ajan myötä. Tämä on mahdollista, kun kaikki 
organisaation jäsenet ovat sisäistäneet ympäristöajattelua omaan toimintaansa.

Yliopiston yrityksen taloustieteen laitos järjestää keväällä 1998 “Ekokampus II” -jatkokurssin, jolla 
tehdään ympäristötarkastukset niissä yksiköissä joissa kaksi vuotta sitten tehtiin katselmus. Kurssin 
resurssien puitteissa otetaan mukaan mahdollisesti uusia kohteita ja kohteita yliopiston ulkopuolelta. 
Lisäksi vuodeksi 1998 on rahoitus puolipäiväiselle Ekokampus-koordinaattorille.117

Lähitulevaisuudessa Tampereella on tavoitteena luoda selkeä ja monitasoinen ympäristöohjelma, joka 
sisältää politiikan, sitoumukset, tavoitteet ja toimenpideohjelman. Näin luodaan selkeä runko 

toiminnalle, sen jatkuvuudelle ja tehokkuudelle.

117 Minna Halme 1998. Ekokampuksen tulevaisuudesta, halme@hkkk.fi. 1.4.1998
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3.3 Mikkelin ammattikorkeakoulu ja ympäristöprojekti

3.3.1 Ammattikorkeakoulun ja Teknillisen oppilaitoksen toiminnan esittely

Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) on noin 3000 henkilön työyhteisö, jossa 
opetushenkilökuntaa on 220 henkilöä ja opiskelijoita 2700. Mikkelin ammattikorkeakoulu jakaantuu 
useisiin eri koulutusyksiköihin, jotka sijaitsevat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. 
Painopistealueet ovat laajassa ympäristöosaamisessa, tietoyhteiskunnan kehittämisessä ja kansain

välisessä toiminnassa. Koulutusaloja on neljä: hallinto ja kauppa, tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja 
terveysala sekä luonnonvara-ala. Keskimääräinen opiskelúaika on 3,5-4 vuotta koulutusohjelmasta 

riippuen.118

MAMK:n ympäristöprojektissa on ollut mukana kolme eri oppilaitosta, Terveydenhuolto-oppilaitos, 
Maatalousoppilaitos ja Teknillinen oppilaitos. Viimeksi mainitun toimintaan perehdytään tarkimmin, 
sillä sieltä ympäristöprojekti on lähtenyt liikkeelle. Teknillisen oppilaitoksen nimi on muuttunut 
tutkielman teon aikana tekniikan koulutusyksiköksi (1.8.1997 lähtien). Tässä työssä käytetään vanhaa 

nimeä, jolloin viitataan nykyiseen tekniikan koulutusyksikköön.

Teknillisessä oppilaitoksessa on mm. ympäristötekniikan koulutusohjelma, jossa on 
suuntautumisvaihtoehtoina LVI-, maanmittaus-, ympäristömittaus-, ympäristönsuojelu- ja ympäristö
jä terveystekniikka. Opetuksen lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus. 
Ympäristöalan osaajille on ollut paljon kysyntää, joten siinäkin mielessä ympäristöprojektin 

toteuttaminen on ollut mielekästä119.

Ennen nykyisen läänijaon syntyä Mikkelin lääni ja kaupunki ovat olleet pitkään kehittämässä 
aluettaan kohti “ekolääniä”. Usealla eri osa-alueella ympäristöasioita on viety voimakkaasti eteenpäin 
ja pystytty käyttämään niitä alueen markkinoinnissa myyntiargumentteina120 121. Mikkeli on Suomessa 
edelläkävijöiden joukossa, ja tämän toiminnan moottorina on toiminut mm. juuri MAMK:n antama 
koulutus. Mikkelin Agenda 21 -työ, joka pohjautuu Rio de Janeirossa kesäkuussa 1992 pidettyyn 
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssiin ja sen julkilausumaan, on myös tavoitteiltaan sopusoinnussa 
ympäristöprojektin kanssa1^1. Tämä on edesauttanut eri tahojen myönteistä suhtautumista ja 

helpottanut ympäristöprojektin eteenpäinviemistä.

Myös Mikkelillä, kuten Tampereellakin on eroja verrattaessa Helsingin Kauppakorkeakouluun. 
MAMK:ssa toimii ympäristövaikutuksiltaan täysin erilaisia laitoksia. Pelkästään esimerkiksi 

ympäristötekniikan koulutusohjelmassa syntyvän jätteen laatu poikkeaa selvästi HKKK:sta ja

118Mikkelin ammattikorkeakoulu http://www.mikkeliamk.fi.
119 Ympäristöosaston johtaja Leena Riihonen, MAMK, Teknillinen oppilaitos 29.4.1997
!20 Manninen, M. 1997. Mikkeli kierrättää mallikkaasti. Keräysviesti 1/1997. s. 16-17
121 Riihonen, L. & Savola, J. 1996. Mikkelissä seudullisella projektilla kohti sertifiointia. Ympäristöjä terveys -lehti 9 
10/96. s. 42-43
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projektissa mukana olevat Terveydenhuolto-oppilaitos ja Maatalousoppilaitos ovat myös täysin 
erilaisia kokonaisuuksia. Tietysti esimerkiksi jätteiden lajittelussa samat perusperiaatteet pätevät 
paikkaan kuin paikkaan ja yhtälailla samat toiminnan pääpiirteet toistuvat organisaatiosta toiseen.

Mielenkiintoinen ero verrattaessa MAMK:a HKKK:uun on myös näkökulma ympäristöasioihin. 
Mikkelissä osaaminen painottuu mm. juuri ympäristökysymyksien tekniseen hallintaan. Näin 

opiskelijoiden ja henkilökunnan luonnontieteellisen ja teknisen ympäristöosaamisen voidaan olettaa 

olevan korkeammalla tasolla kuin HKKK:ssa.

Mikkelin ympäristöprojektin eri osa-alueita käsitellään kappaleittain. Esiin tuodaan HKKK:n 
vihertymisprosessin kannalta mielenkiintoisia ja hyödyllisiä huomioita. Erityisesti halutaan käsitellä 
syntyneitä ongelmia ja niiden ratkaisumalleja. Osa-alueet on jaoteltu seuraavien otsikoiden alle 

samalla tavalla kuin Tampereen Ekokampuksen kohdalla:
• liikkeellelähtö
• painopistealueet
• koulutus ja tiedotus
• jokapäiväinen toiminta
• opetus ja tutkimus ja
• resurssit ja tulevaisuus.

3.3.2 Ympäristöprojektin liikkeellelähtö

Mikkelin ympäristöprojektin lähtölaukaus tapahtui keväällä 1995. MAMK:n ympäristöosaston johtaja 
Leena Riihonen kutsuttiin Mikkelin seudun ympäristökeskukseen ja siellä selvisi, että idea 
ympäristöprojektin aloittamisesta Mikkelissä oli vireillä ja rahoitusta siihen voitaisiin hakea 
Euroopan sosiaalirahastolta. MAMK ilmaisi heti kiinnostuksensa lähteä projektiin mukaan ja näin 

perusta ajatukselle oli luotu.

Aluksi jouduttiin keskittymään siihen, että oppilaitokset saatiin sisällytettyä Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen piiriin. Pk-yritykset hyväksyttiin välittömästi, mutta oppilaitosten 
mukaansaaminen oli vaikeampaa ESR:n kriteerien takia. Oppilaitoksien mukaanotto onnistui lopulta 
projektin laajennusvaiheessa ja itse projekti saattoi kunnolla alkaa.122 Ympäristötoiminnan 
vastuuhenkilöinä toimivat kouluttajien ohella projekti-insinöörit, joista Timo Hokkasta haastateltiin 
tämän tutkielman yhteydessä. Hänen tehtävänään oli vastata yhteydenpidosta yrityksiin, järjestää 

koulutustilaisuuksia, toimia kouluttajana ja tiedottaa projektin edistymisestä.123

122 Ympäristöosaston johtaja Leena Riihonen, MAMK, Teknillinen oppilaitos 29.4.1997
123 Projekti-insinööri Timo Hokkanen, MAMK, Teknillinen oppilaitos 29.4.1997
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Mikkelin ympäristöprojektin perusidea on erilainen verrattaessa sitä esimerkiksi Tampereen 
Ekokampus-hankkeeseen. Kun Ekokampus keskittyy enemmän yliopiston toiminnan kehittämiseen, 

ovat mikkeliläiset suuntautuneet selvästi oppilaitoksesta ulospäin.

MAMK:n ympäristötekniikan osasto järjestää pienille ja keskisuurille yrityksille sekä oppilaitoksille 
suunnattua ympäristöjohtamiskoulutusta. Projektin tavoitteena on laatia yrityksille 
ympäristöpolitiikka ja yksilölliset, mitattavat ympäristötavoitteet sekä kouluttaa yrityksiin 
ympäristövastaava: Lisäarvona on, että yritys voi halutessaan toteuttaa ISO-14000 mukaisen 
ympäristöasioidenhallintajärjestelmän ja hakea sille ulkoisen tunnustuksen eli sertifikaatin. Vaikka 

sertifikaatti ei olisikaan yrityksen tavoitteena, koulutusohjelma takaa kuitenkin sen, että yrityksessä 
ympäristönsuojeluasiat ymmärretään ja siten niitä hoidetaan entistä paremmin.

Projekti käynnistyi lokakuussa 1995 seitsemässä mikkeliläisessä yrityksessä ja laajeni huhtikuussa 
1996 koskemaan yhteensä 11 yritystä ja 4 oppilaitosta. Nykyisessä laajuudessaan projektin 
päättymisajankohta on huhtikuussa 1998. Projektissa on mukana n. 2300 henkilöä yritysten eri 
organisaatiotasoilta. Projektiin osallistuvat yritykset ovat toimialoiltaan hyvinkin erilaisia aina 
rakennusliikkeestä suuriin kauppaliikkeisiin. Käynnistymistavaksi voidaan määritellä ulkopuolinen 

impulssi, sillä yritysten tai niiden asiakkaiden parissa ei ollut aikaisemmin syntynyt näkyvää ja 
voimakasta liikettä, joka olisi vaatinut ympäristöseikkojen tai vastaavien huomioonottamista. 
Mukaanlähdön voimakkaana kannustimena toimi ESR:n rahoitus ja paikallisten tahojen tuki.

Mikkelin projektissa pääosaa näyttelevät yritykset MAMK:n ohella. Mukana ovat seuraavat yritykset 
Mikkelin seudulta: Suursavo Oy (kauppaketju), Mölnlycke (pesuaineet ym.), Helprint (painotalo), 
Skanska Oy Itä-Suomi (rakennusliike), kuntayhtymän ympäristölaboratorio, Länsi-Savo (lehti- ja 
raamattupaino) ja Rejlers (mm. ympäristökonsultointia). Myöhemmin haettiin jatkorahoitusta ja uusia 
kumppaneita. Mukaan lähtivät Anttolanhovi (Keuhkovammaliiton kuntoutussairaala), Citymarket 
Toivakka, Osuusteurastamo Karjaportti, Neuletalo Oy (neuletehdas), Mikkelin maaseutuoppilaitos ja 
Savonlinnan terveydenhuolto-oppilaitos. MAMK:sta mukana ovat Terveydenhuolto-oppilaitos ja 

Teknillinen oppilaitos.

Teknillisen oppilaitoksen ympäristöprojekti
Teknillisessä oppilaitoksessa ympäristöprojekti lähti käyntiin tuomalla vähitellen mukaan 
ympäristönäkökulmaa opetuksessa ja jokapäiväisissä toiminnoissa. Yritysten puolella oli menetelty 
niin, että jokaisessa yrityksessä on oma ympäristövastaavansa. Näin päätettiin menetellä myös 
Teknillisessä oppilaitoksessa. Ympäristöprojektin työntekijä on hoitanut käytännössä näitä 
järjestelyjä. Oppilaitokseen ei olla haluttu luoda virallista ympäristöjärjestelmää (ISO-14000 tms.), 
vaan toimintaa on kehitetty projektin aikana kertyvien kokemusten pohjalta. Näin on toivottu 
saatavan aikaiseksi mahdollisimman toimiva projekti ja ympäristöasioiden integroituvan vähitellen 

kaikkeen toimintaan.
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Projekti aloitettiin oppilaitoksen johdon kouluttamisesta, jonka jälkeen jatkettiin koko henkilökunnan 
kouluttamista. Tätä ennen luotiin yhteinen ympäristöpolitiikka johdon hyväksyttäväksi. 
Henkilökunnan koulutustilaisuuksissa tiedotettiin ensin projektin alun tapahtumista ja sitten ollaan 
kerätty ideoita ja muokattu niitä pidemmälle. Projektissa on keskitytty henkilökuntaan ja jätetty 

opiskelijoiden osuus aika pieneksi.

Koko henkilökunnalle järjestetyssä kyselyssä saatiin seuraavia tuloksia: yleisesti ottaen 
ympäristöasenteet olivat myönteisiä. Henkilökunta oli kiinnostunut ympäristöasioiden kehittämisestä 
ja halusi parannuksia ympäristöä huomioivaan käyttäytymiseen. Ympäristötietämys oli hyvää ja 
kiinnostus esimerkiksi ympäristöargumenttien käyttöön Teknillisen oppilaitoksen markkinoinnissa oli 

suurta.124

Laajempana visiona on, että tulevaisuudessa mikkeliläisestä oppilaitoksesta valmistunut 
sairaanhoitaja tai koneinsinööri tiedostaa ympäristöasioiden merkityksen ja tuntee tulevalla 
työpaikalla vastuunsa ympäristöstä päivittäisissä työrutiineissaan. Ympäristönäkökulma tulisi näin 
mukaan oppilaitoksen kaikkeen toimintaan.125

Yhteistyötä ympäristöasioissa on tehty englantilaisten Sunderlandin126 ja Hertfordshiren 
yliopistojen127 kanssa. Näiltä yliopistoilta on haettu toimintamalleja ja yhteistyökumppanuutta. 
Esimerkiksi Sunderland on pitkällä ekologis-eettisen näkökulman tuonnissa yliopiston ja ympäröivän 

yhteiskunnan toimintaan.

3.3.3 Sitoutuminen ja asenteet

Ympäristöprojekti aloitettiin oppilaitoksen johdon kouluttamisesta. Mikkeliläisten käsityksen mukaan 
ilman johdon sitoutumista projektia on mahdotonta läpiviedä koko organisaatioon. Esimerkiksi 
rehtorin sitoutuminen ja sitä kautta johdon tuki on täysin välttämätöntä projektin onnistumisen 
kannalta. Kun johto oli vakuuttunut ympäristöprojektin mahdollisista tuloksista, jatkettiin muun 
organisaation eli korkeakoulun henkilökunnan sitouttamista koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Tätä 

ennen oltiin luotu yhteinen ympäristöpolitiikka.

Kun tarkastellaan mukana olleiden yritysten väen asenteita, eivät tulokset yllättäneet projektin 
toteuttajia. Yrityksissä toteutetun ympäristökyselyn kysymykset oli rakennettu ympäristöbarometrin 
pohjalta ja vastasivat suunnilleen koko maan keskiarvoja. Eräissä yrityksissä sitouttaminen tapahtui

124 Kähö, T. 1997. Ympäristötietoisuus ja -asenteet osana MAMK:n Teknillisen oppilaitoksen ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmää. Insinöörityö, MAMK:n Teknillinen oppilaitos, Ympäristötekniikan koulutusohjelma, s. 28-29
125 Riihonen, L. & Savola, J. 1996. Mikkelissä seudullisella projektilla kohti sertifiointia. Ympäristöjä terveys -lehti 9- 
10/96. s. 42-43
126 Sunderlandin yliopisto http://talloires-user.sunderland.ac.uk/core.htm
127 Hertfordshiren yliopisto http://www.herts.ac.uk/natsci/Env/EnvStrat
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luontevasti ja eräissä taas ei. Sitoutuminen oli sitä parempaa, mitä tiiviimmin ja näkyvämmin 

yrityksen johto oli ympäristöprojektin takana.

Yritysten ja oppilaitosten sitoutuminen ei ole ollut niin vahvaa kuin se olisi voinut olla. Vaikka 
omarahoitusosuus on hoidettu niin, että yritykset ja oppilaitokset antavat panoksena henkilökuntansa 
aikaa eli osallistujien ei ole tarvinnut investoida rahaa, niin silti koulutuksesta huolimatta on kaikkia 
ollut vaikea saada mukaan. Yritysten henkilökunnat ovat olleet vaihtelevalla menestyksellä mukana 
koulutuksissa ja myös oppilaitosten puolella on ollut vaikeuksia. Timo Hokkanen arvelee, että ehkä 
yrityksiltä pitäisi periä jonkinlainen osallistumismaksu, jotta sitä kautta niiden osallistumismotivaatio 
nousisi ja koettaisiin, että projektilla on rahallista arvoa. Samalla yrityksetkin luultavasti vaatisivat 

vastinetta rahoilleen tarkemmin ja projektilta tuloksia.

Tiina Kähö tutki insinöörityössään MAMK:n opiskelijoiden suhtautumista ympäristöasioihin. 
Suhtautuminen oli jaettu kolmelle tasolle hieman Scheinin mallin (kts. 2.4.1) periaatteen mukaisesti. 
Kähö arvioi johtopäätöksissään, että perustietämys ympäristöasioista oli kohtalainen, 
ympäristöasenteet olivat melko positiivisia ja toiminnassakin oli ympäristömyönteisiä elementtejä. 
Myös negatiivista tai välinpitämätöntä suhtautumista ympäristöasioihin saattoi tulkita olevan 
opiskelijoiden keskuudessa.128 Yleisesti ottaen suhtautuminen oli myönteisen passiivista.

Tällä hetkellä Timo Hokkanen kokee, että sitoutuminen ei ole vielä niin vahvaa kuin sen pitäisi olla. 
Suoranaista vastustusta ei ole, mutta passiivista vastarintaa tai välinpitämättömyyttä on. Timo 
Hokkasen mielestä se liittyy johtamiskulttuuriin. Jos joihinkin tilaisuuksiin on pakotettu 
osallistumaan, niin se voi purkautua vihamielisenä reaktiona. Kun osallistuminen on vapaaehtoista ja 

toiminta mielekästä, niin se houkuttelee mukaansa ja saa ihmiset sitoutumaan:

“Sitten kun lähdetään sitä kautta liikkeelle, että tällä projektilla haetaan jotain tulostaja 
meillä on päämäärä ja keinot siihen, niin sitten idean vastustajatkin ymmärtävät mistä on 
kysymys ja näin päästään liikkeelle. ”

Timo Hokkasen mukaan oppilaitoksen johtajalla on vaativa tehtävä tasapainoilla autoritäärisen 
johtamisen ja ihmisten motivoimisen välillä. Autoritäärisellä johtamisella voidaan saada aikaan 
(varsinkin oppilaitoksissa, joissa henkilökunta on korkeasti koulutettua) suoranaista vastustusta. 
Toisaalta ilman selkeitä käskyjä työ saattaa jäädä muutamien ihmisten “puuhasteluksi” ilman, että se 

muodostuu kaikkien organisaatiossa työskentelevien yhteiseksi asiaksi.

128 Kähö, T. 1997. Ympäristötietoisuus ja -asenteet osana MAMK:n Teknillisen oppilaitoksen ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmää. Insinöörityö, MAMK:n Teknillinen oppilaitos, Ympäristötekniikan koulutusohjelma, s. 48-49
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3.3.4 Painopistealueet

Mikkelin ympäristöprojektin perusidea on erilainen verrattaessa sitä Tampereen Ekokampus- 
hankkeeseen. Kun Ekokampus keskittyy enemmän yliopiston toiminnan kehittämiseen 
organisaatiossa itsessään, ovat mikkeliläiset suuntautuneet oppilaitoksesta ulospäin ja painopiste on 
yritysten toiminnan kehittämisessä. Samalla kehitetään myös omaa toimintaa paremmin ympäristöä 

huomioivaksi.

Teknillisessä oppilaitoksessa on opetuksen kehittäminen otettu projektin pääasiaksi. Samalla ei olla 

kuitenkaan haluttu unohtaa jokapäiväisen toiminnan kehittämistä ympäristöystävällisemmäksi. 
Projektissa on huomioitu organisaation välittömät ympäristövaikutukset (energian ja vedenkulutuksen 
seuranta ja vähentäminen, jätehuollon kehittäminen, ostotoiminta jne.).

3.3.5 Koulutus ja tiedotus

Ympäristöprojektissa on keskitytty enemmän henkilökunnan kuin opiskelijoiden koulutukseen. Tämä 
on koettu perustelluksi, sillä henkilökunnalla on tavallista opiskelijaa enemmän näkemystä MAMK:n 
toiminnasta. Henkilökunta on myös pitempään mukana organisaation toiminnassa ja heillä on 
enemmän vaikutusvaltaa useisiin asioihin. Opiskelijat ovat olleet mukana sillä tapaa, että heidän 
asenteitaan ja toimintavalmiuksiaan on selvitetty ja opiskelijoiden edustaja on ollut mukana 
ympäristötoimikunnassa.

Teknillisen oppilaitoksen henkilökunnan koulutus on ollut vapaaehtoista. Henkilökunnan 
koulutustilaisuuksissa tiedotettiin ensin projektin alun tapahtumista ja sitten kerättiin ideoita ja 
muokattiin niitä pidemmälle. Passiivisuutta haluttiin välttää mm. ryhmätyöskentelyllä. Näin on saatu 
nopeasti tuloksia ja ihmisten mielipiteet heti alusta asti kuuluviin. Tilaisuuksissa on panostettu 
tiedonkulun edistämiseen. Kouluttajan kannalta prosessi on ollut välillä raskas, sillä samat asiat on 
käyty läpi monta kertaa ja aina suhtautuminen ei ole ollut innostunutta. Välillä Timo Hokkasesta on 
tuntunut jopa siltä, että kun käännytystä on tehty tarpeeksi, niin koulutettava on antanut ihan sen takia 
periksi, että kun kerran näin pitkään on puhuttu samasta asiasta. Yritysten puolella Mikkelissä henki 
on ollut toisenlainen, sillä pk-yrityksissä toimitusjohtajan sana on laki ja jos toimitusjohtaja on ollut 

asian takana, niin muutos on tapahtunut aika nopeasti. Timo Hokkasen sanoin:

"...tietysti on aina piipitystä selän takana, mutta homma lähtee käyntiin, kun toimitusjohtaja
on jutussa mukana... ”

Mikkelin projektissa vahvuutena on ollut se, että koulutus on tapahtunut suhteellisen pienissä 
ryhmissä ja siihen ovat kaikki voineet osallistua. Henkilökunta on saanut muokata omalta osaltaan 

toiminnan raameja ja näin se on koettu mielekkääksi.
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Henkilökunnan kanssa haluttiin määritellä sekä ympäristöopetuksen että -politiikan tavoitteita. 
Heidän koulutuksessaan on käytetty myös ulkopuolisia konsultteja. Kokemukset tästä ovat olleet 

vaihtelevia.

3.3.6 Jokapäiväinen toiminta

Tässä kappaleessa on muutamia huomioita MAMK:n jokapäiväisen toiminnan kehittämisestä 
ympäristöystävällisemmäksi. Teksti ei anna kuvaa kaikista toteutetuista toimenpiteistä, vaan tuo esille 

tutkielman ja HKKK:n kannalta mielenkiintoisia näkökohtia.

Jokapäiväisen toiminnan kehittämisessä on tärkeää mahdollisten säästöjen kohdentaminen. Jos 
esimerkiksi kiinteistöjen hoidossa saavutetaan säästöjä, on tärkeää miettiä etukäteen, mihin säästetyt 
rahat käytetään. Jos valtion antama raha pienenee seuraavana vuonna vastaavalla määrällä, niin näin 
ollaan jatkossa pakotettuja säästämään. Mikäli raha saataisiin käyttöön johonkin muuhun 
tarkoitukseen, se voisi olla ympäristöä säästäviin toimenpiteisiin motivoiva kannustin. Säästettyjen 
rahojen ohjaaminen organisaation jäsenten kannalta mielekkääseen kohteeseen on tärkeää.

Hankintatoimen osalta Mikkelin politiikka on vielä avoinna. Hankintoja tehtäessä ja ohjesäännössä 
ympäristöasiat jo mainitaan. Pyydettäessä tarjouksia tuotteista kysytään myös tuotteiden 
ympäristövaikutuksista. Tällä hetkellä kuitenkin määräävin asia on hinta. Lisäksi hankintojen 
koordinointia ja keskittämistä hankaloittaa osastojen ja koulutusyksiköiden itsenäisyys. Taloudellinen 
valta hankintapäätöksissä on pyritty antamaan kullekin osastolle erikseen. Tämä on koettu 
henkilökunnan piirissä motivoivaksi, mutta ympäristöprojektin näkökulmasta hieman hankalaksi. 
Kun päätösvalta on hajautettu, on esimerkiksi hankintojen ekologisointi hidasta.

Tällä hetkellä Mikkelissä mietitään myös liikenteen roolia. Onko työpaikkaliikenne välillinen vai 
välitön ympäristövaikutus? Timo Hokkanen on sitä mieltä, että työpaikkaliikenteen 
ympäristövaikutusten vähentäminen täytyy ottaa ympäristöprojektin tavoitteeksi. Keväällä 1998 on 
järjestetty Tekniikan koulutusyksikössä (ent. Teknillinen oppilaitos) ympäristöviikko, jonka 
tarkoituksena on ollut kiinnittää opiskelijoiden ja henkilökunnan huomiota työmatkaliikenteeseen ja 
sen ympäristövaikutuksiin. Tavoitteena on ollut vähentää henkilöautoilla tapahtuvaa 
työmatkaliikkumista. Lisäksi viikolla tarjottiin opiskelijoille tilaisuus tutustua paikallisten yritysten 

ympäristötyöhön mm. näyttelyn ja luentojen avulla.129

3.3.7 Opetus

Mikkelin projektissa on kunnianhimoista ollut opetuksen ottaminen projektin pääasiaksi. 
Opetuspuoleen on panostettu jokapäiväistä toimintaa unohtamatta. Periaatteena on, että jokainen

129 Projekti-insinööri Timo Hokkanen, MAMK. Henkilökohtainen tiedonanto 6.4.1998
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MAMKin opiskelija on tekemisissä ympäristökysymysten kanssa. Vaihtoehtoja on Mikkelissä 
mietitty; joko pakollinen kurssi (esimerkiksi 2 opintoviikkoa), seminaarityö tai päättötyön pakollinen 
ympäristöosuus. Päättötöihin tullaan luultavasti vaatimaan ympäristökysymyksiä käsittelevä osuus. 

Näin toteutetaan käytännössä ajatusta siitä, että koulun merkittävin välillinen ympäristövaikutus on 
opiskelija ja hänen tietonsa ja toimintansa opiskelun aikana ja sen jälkeen. MAMK:sta valmistuvien 
opiskelijoiden työtehtävätkin ovat niin läheisesti ympäristökysymysten kanssa tekemisissä, että 

ympäristötietous on tarpeellista ja hyödyllistä.

Projektin kuluessa on havaittu, että opetuksen kehittäminen on sen kaikkein haasteellisin osa. 
Tekninen tieto löytyy koulusta omasta takaaja materiaalipuolella tavoitteita on helpompi asettaa ja 
löytää myös mittareita tavoitteiden saavuttamiselle (esimerkiksi energiankulutuksen pienentäminen 
10%, mittarithan ovat jo olemassa). Yleisesti ottaen konkreettiset asiat ovat helpommin 
ymmärrettävissä kuin koulutuksen viherryttäminen.

3.3.8 Resurssit ja ympäristöprojektin tulevaisuus

Leena Riihonen ja Timo Hokkanen kokevat Mikkelin alueen pienen koon eduksi. Kontakteja on 
helppo luoda, sillä ennestään alueen yritysten ja MAMK:n välillä on ollut yhteistyötä ja “kaikki 
tuntevat kaikki”. Yritykset kokevat oman toimintansa ja MAMK:n toiminnan kehittämisen yhteiseksi 

asiaksi, johon on hyödyllistä osallistua.

Projektin alussa on tärkeää olla täysipäiväinen henkilö saattamassa projektia käyntiin. Jatkossa 
tarvitaan vähintään puolipäiväinen henkilö hoitamaan päivittäisiä asioita ja yhtälailla kokonaisuuden 
johtamista. Ilman tällaista työntekijää asiat eivät lähde liikkeelle. Myöhemmin voidaan olettaa, että 
projektin kuluessa, kun ympäristöystävällisemmät uudet käytännöt valloittavat organisaatiossa 
maaperää, erityiset ympäristövastaavan tehtävät vähenevät. Näin ympäristöprojektin työntekijän 
työtehtävät hoituvat vähitellen tavallisten työtehtävien kautta, kun uudet, ympäristöystävälliset 
toimintatavat on sisäistetty osaksi rutiineja. Timo Hokkasen mielestä erillinen työntekijä tarvitaan 

ehdottomasti, jotta ympäristöasioita toteutetaan käytännössä:

"Isossa organisaatiossa se työmäärä ei valitettavasti kasva lineaarisesti, vaan se kasvaa 
eksponentiaalisesti. ”

Tämä havainto on hyvä ottaa huomioon pohdittaessa HKKK:n kehittämistä. Jatkossa 

ympäristöprojekti aiotaan ulottaa koskemaan koko ammattikorkeakoulua ja sen toimintaa. Tälle 

toiminnalle on hyvät edellytykset, sillä talon sisältä löytyy osaamista. Yhteistyö yritysten kanssa tuo 

myös aivan erilaisen ulottuvuuden ja jatkuvuuden toimintaan.
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3.4 Yhteenveto ja vertailu HKKKruun
Tässä kappaleessa tuodaan esille HKKK:n kannalta kiinnostavia näkökohtia ja huomioita, mitä 

Tampereen yliopistossa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa on tullut esille ympäristöprojektien 

aikana.

3.4.1 Liikkeellelähtö

Sekä Tampereen yliopisto että Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat selvästi HKKK:a pidemmällä 
ympäristönäkulman tuomisessa organisaatioon. Tämä ei ole onnistunut ilman useiden tekijöiden 
yhteensovittamista. Kummassakin paikassa paine muutokselle on ollut riittävä ja maaperä on myös 
ollut suosiollinen. Organisaation sisältä on löytynyt voimia, jotka ovat auttaneet muutoksen 
syntymisessä ja tämä muutosvoima on saanut organisaation johdon tuen. Näin on luotu perusta 

muutokselle.

Tampereen yliopiston tapauksessa muutoksen liikkeellepanija oli ensisijaisesti ylioppilaskunta. 
Liikkeellelähtöä helpotti opetusministeriön kirje, joka toimi ulkoisena paineena. Mikkelin 
ammattikorkeakoulun esimerkissä muutosvoima tuli ulkopuolelta, Mikkelin ympäristökeskuksesta ja 
välillisesti Euroopan sosiaalirahastolta. Muutospaineen osalta näiden projektien käynnistyminen oli 
siis erilaista. HKKK:ssa muutospainetta on syntynyt verkostomaisesti eri puolilla organisaatiota, sekä 

korkeakoulun sisä- että ulkopuolella.

Näitä eri tekijöitä, muutospainetta ja muutosvoimaa tarvitaan myös HKKKissa, jos organisaatiota 
halutaan muuttaa ympäristöystävällisemmäksi. Painetta on olemassa niin organisaation sisällä kuin 
ulkopuolellakin. Myös osaamista löytyy korkeakoulun piiristä. Sitkeyttä muutoksen ajamiseen 
tarvitaan, sillä esteitä on useita. Käyntiinlähtö HKKK:ssa ei ole ollut riittävän voimakasta.

3.4.2 Sitoutuminen ja asenteet

Useampaan otteeseen suoritetuissa haastatteluissa törmättiin sitoutumiseen tarpeeseen sekä sen 
puutteeseen. Sitoutuminen jokaiselta taholta on oleellisen tärkeää, jotta muutos organisaatiossa lähtee 
liikkeelle. Erityisesti tarvitaan ylimmän johdon tuki. Ilman sitä on ympäristöasioiden esilletuominen 
ja mielenkiinnon ja motivaation herättäminen huomattavasti vaivalloisempaa, jollei mahdotonta.

Sekä Tampereella että Mikkelissä johdon sitoutuminen on tarvittu muutoksen aikaansaamiseksi. 
Organisaation jäsenten asenteita on kartoitettu ja analysoitu. Ne ovat olleet pääosin myönteisiä 
muutoksen asteittaiselle toteuttamiselle. Myös vastarintaa on ollut. Sitä on vähennetty mm. 
tiedotuksella. Sitoutuminen käytännön toimenpiteisiin on eri asia kuin asenteiden myönteisyys. 
Passiivinen suhtautuminen on yleistä ja toimintatapojen muuttaminen koetaan usein työläänä tai 

mielenkiintoa siihen ei ole.
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Johdon näkyvä sitoutuminen tarvitaan ehdottomasti HKKKissa. Näin luodaan projektille ja sen 
parissa työskenteleville ihmisille edellytykset tehdä työtä asian hyväksi. Johdon sitoutumisen tärkeys 
tuli erittäin voimakkaasti esille Tampereella ja Mikkelissä. Ilman sitä oli projektin liikkeellelähtö 

hyvin hankalaa.

Kyselyn perusteella asenteet HKKK:ssa vaikuttavat riittävän myönteisiltä vihertymisprosessin 
näkökulmasta. Aktiivinen tiedotus, prosessin johdonmukaisuus ja järkevien motivointikeinojen käyttö 
muokkaavat asenteita myönteiseen suuntaan.

3.4.3 Painopistealueet

Sekä Tampereella että Mikkelissä on koettu, että sekä jokapäiväistä toimintaa että opetusta ja 
tutkimusta on kehitettävä. Jos toinen osa-alue jätetään kokonaan huomiotta, ei toiminnan 
kehittäminen ole kovin täysipainoista. Jos ympäristöasioita opetetaan, vaatii se myös toimintaa 
käytännön elämässä ja toisinpäin. Ilman toista on toisen osa-alueen uskottavuus vaarassa.

Kun tarkastellaan toimintaa Teknillisessä oppilaitoksessa, niin toiminta on painottunut enemmän 
opetukseen kuin Tampereen yliopistossa.

3.4.4 Koulutus ja tiedotus

Yleisesti tiedonkulku on kaikkein tärkein asia. Siihen kannattaa panostaa aikaa ja resursseja. Jos 
sisäinen tiedotus ja tiedonkulku ei toimi, niin kärjistäen mikään ei toimi. Tiedonkulun puutteeseen 
voidaan johtaa useimmat muutosprosesseissa syntyvät ongelmat. Koulutus on kaksiteräinen miekka. 
Toisaalta se parantaa tiedonkulkua ja toisaalta se koetaan aikaavieväksi ja turhaksi. Sekä Tampereella 
että Mikkelissä on tiedotus koettu merkittävämmäksi kuin koulutus. Koulutus vaatii enemmän 
panostusta organisaation jäseniltä ja sen takia se ei ole ollut niin suosittua.

Eräänä merkittävänä ongelmana on Tampereella koettu henkilökunnan vaihtuvuus, sillä se on 
kohtuullisen vilkasta. Tämä tuo mukanaan muutamia ongelmia. Ihmiset vievät mennessään tieto- ja 
kokemuspääomansa ja erityisesti kokemusperäisen ja organisaatioon sidonnaisen tacit-tiedon 
siirtyminen on tällöin epävarmaa. Tiedon ja mahdollisten ympäristövastaavien tehtävien siirtäminen 
esimerkiksi seuraajalle tai kollegalle on tällä hetkellä henkilökohtaisella vastuulla. Tämä pitäisi 
betonoida organisaation toimintaan niin, että tiedonkulku varmistuu.

3.4.5 Jokapäiväinen toiminta

Tampereella ja Mikkelissä on opittu, että ympäristöasioiden kehittäminen on helpointa aloittaa 
jokapäiväisen toiminnan kehittämisestä ja pienten asioiden muuttamisesta. Jokainen organisaation
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jäsen on arkipäiväisten pienten tekojen kanssa tekemisissä. Konkreettiset muutokset toiminnassa 
herättävät ajatuksia ja näin muokkaavat myös asenteita. Yleisesti jokapäiväisen toiminnan 
muuttaminen on helpommin ymmärrettävissä ja perusteltavissa kuin esimerkiksi opetuksen 

kehittäminen.

Konkreettisella tasolla paras on toimenpide, joka on ympäristön kannalta merkittävä ja toisaalta 
yksinkertainen ja helppo toteuttaa yksilön näkökulmasta katsottuna. Pienillä parannuksilla voidaan 
saavuttaa merkittävämpiä ja näkyvämpiä tuloksia kuin täysin uuden asian tuomisella organisaatioon. 
Aivan uuden asian sisäistäminen on joka tapauksessa hidastaja erityisesti vanhoista toimintamalleista 
poisoppiminen on vaikeaa. Jokapäiväisen toiminnan ja miksei myös muun toiminnan kehittämisessä 

on hyvä pitää mielessä yksinkertaisuus, yhtenäisyys ja ymmärrettävyys.

Ekokampus-hankkeessa on uusia ideoita kokeiltu ennakkoluulottomasti ja samalla tuloksekkaasti. 
Hyvä esimerkki on opiskelijoiden ainejärjestöjen antamat ekolupaukset. Ainejärjestöt lupaavat 
toiminnassaan toteuttaa jotain tai joitain ympäristötekoja. Vuoden päästä arvioidaan tulokset ja niistä 
palkitaan. Samalla tapaa menetellään ainelaitosten kanssa. Niiden välillä on kilpailu 
työpaikkaliikkumisesta. Yhden päivän aikana lasketaan, että kuka tulee milläkin tavalla töihin. Paras 
laitos käyttää eniten ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja suhteessa henkilökunnan matkojen 
määrään. Samalla voidaan saavuttaa muitakin kuin puhtaasti “ympäristöetuja”, kuten liikunnan 

tuomia etuja.

Jokapäiväisen toiminnan kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. On parempi aloittaa rauhallisesti kuin 
yrittää muuttaa kaikkea yhdellä kertaa. Jos esimerkiksi toimintaohjeet eivät ole selkeitä tai ne 
muuttuvat usein, aiheuttaa se organisaatiossa sekaannusta ja ongelmia syntyy.

3.4.6 Opetus ja tutkimus

Sekä Tampereella että Mikkelissä on käytetty hyvin hyödyksi omaa osaamista. Luonteva tapa 
toiminnan kehittämiseen on omien opiskelijoiden ja opettajien sitouttaminen muutokseen kurssien 
kautta. Kurssien ja selvitysten avulla organisaatio itse muokkaa omaa toimintaansa. Kurssien 
järjestäminen on myös kustannuskysymys. Ulkopuolisten voimien palkkaaminen on suhteellisen 
kallista ja siksi sitä pitää käyttää hyvin harkiten. Tietysti myös kurssien pitäminen maksaa, mutta se 

on kuitenkin huomattavasti halvempaa.

MAMK:n käytäntö ympäristöasioiden sisällyttämisestä esimerkiksi osaksi päättötyötä on hyvä ajatus. 
Näin jokainen valmistuva opiskelija joutuu konkreettisesti tutustumaan ympäristöasioihin. Tällainen 

toiminta on sovellettavissa kaikkiin eri aineisiin. Läpäisyperiaatteen toteuttaminen on hitaampi 

prosessi.
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3.4.7 Resurssit

Sekä Tampereella että Mikkelissä on ympäristöprojektien käytössä ollut henkilöresursseja. Ne on 
koettu välttämättömiksi ja niiden määrä on koettu pieneksi. Selkeä johtopäätös on se, että jos 
ympäristöasioita halutaan toteuttaa organisaatiossa, se vaatii resursseja. Pitemmällä tähtäyksellä 
tarkasteltuna resurssien tarve mahdollisesti vähenee, mutta erityisesti alussa ne ovat tärkeitä. Myös 

jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää, sillä muutoin hyvin liikkeellelähtenyt prosessi saattaa 

keskeytyä.

Projektin tavoitteiden toteuttamista on hyvä tarkastella resurssien valossa. Epärealistia tavoitteita ei 
kannata asettaa jos resurssit ovat liian pienet. Tällöin on parempi keskittyä muutamaan osa-alueeseen 
ja vähitellen laajentaa ympäristöasioiden kenttää resurssien puitteissa. Jatkuvuus synnyttää 
organisaation jäsenissä luottamusta toiminnan uskottavuuteen. Motivaation kehittämiseksi ja 
ylläpitämiseksi vaaditaan toiminnalta johdonmukaisuutta.

3.4.8 Lopuksi

Iso laiva kääntyy hitaasti. Organisaation kehittäminen ja kehittyminen on pitkäjänteinen prosessi, 
jossa tuloksia saavutetaan sitkeällä työllä. Kun organisaatiota halutaan viherryttää, vaatii, se 
ympäristöasian esilletuomista usein eri tavoin. Toimintoja kehitettäessä ei jotain osa-aluetta voida 
jättää täysin huomiotta, sillä silloin prosessin uskottavuus kärsii.

Tampereen Ekokampus-hankkeessa opiskelijoiden osuus on ollut merkittävä. Ylioppilaskunnan 
ympäristöjaosto on järjestänyt paljon erilaisia tapahtumia ja osallistunut aktiivisesti kehittämistyöhön 
Suomen Ylioppilaskuntien liitossa (SYL) ja oman yliopistonsa piirissä. Mikkeliin verrattuna tässä 
huomaa ylioppilaskunnan voimakkaan roolin osana yliopistoa. Ammattikorkeakoulussa ei 
opiskelijayhdistykselle ole syntynyt, ainakaan vielä, niin selkeää perinnettä vaikuttajana yhteisönsä 
kehittymiseen. HKKK:ssa on hyvät edellytykset saada opiskelijat mukaan ylioppilaskunnan, KY:n 

kautta.

Vietäessä HKKK:n ympäristöprojektia eteenpäin täytyy tiedostaa eri tavoitteiden ja paineiden kirjo. 
HKKK:n organisaation jäsenillä on muitakin huolenaiheita kuin toiminnan aiheuttama 
ympäristörasitus. Tämä on hyvin ymmärrettävää ja sen takia ympäristöasiasta ei voida tehdä liian 
suurta numeroa. Sen sijaan se täytyy saada tukemaan organisaation ydintoimintoja, opetusta ja 

tutkimusta. Markku Anttosen sanoin:

“Ja sitten se, että ympäristöjuttu on juttu muiden joukossa. Eniten kiinnostaa se, että onko 
työtä ensi vuonna. Parasta on, kun ympäristöasia tukee tällaisten juttujen asiaa. ”
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On tärkeää rakentaa ympäristöprojekti niin, että se tukee organisaation ja sen jäsenten toimintaa 
tuloksekkaalla tavalla. Kun ympäristöasioiden kehittäminen tukee organisaation ja sen jäsenten 

kehitystä, ovat tuloksetkin hyviä.

4. HENKILÖKUNNAN JA OPISKELIJOIDEN KYSELY

4.1 Helsingin Kauppakorkeakoulu

4.1.1 Toiminnan esittely

Helsingin Kauppakorkeakoulu (HKKK) on vuonna 1911 perustettu kauppatieteellisen alan 
korkeakoulu. HKKK:ssa on viisi laitosta, perustutkimuksen erillislaitos ja lukuisia muita eri 
yksiköitä. Näitä muita yksiköitä ovat mm. kirjasto, ATK-keskus, Kansainvälinen keskus, MBA- 
ohjelma, kehitysmaille kaupallista täydennyskoulutusta tarjoava Prodec, Liiketaloustieteellinen 
tutkimuslaitos (LTT), Johtamiskoulutuskeskus (JOKO), HeSE print (korkeakoulun kuvalaitos), 
siivoustoimi, tekninen henkilöstö ja talous-, hallinto- ja opintotoimistot. Korkeakoulu sijaitsee 
useassa eri rakennuksessa Helsingin keskustassa, Etu-Töölössä. Lisäksi Mikkelissä toimivat 
Pienyrityskeskus ja MBA- ja BBA-ohjelmat. Toiminta Mikkelissä on rajattu tutkielman teon 
ulkopuolelle ja kyselyssä on keskitytty Helsingissä sijaitseviin toimintoihin. Työyhteisön jäseniä 
Helsingissä on noin 3 800 henkilöä, joista opiskelijoita on suurin osa, noin 3 300.

Korkeakoulun vuosibudjetti oli 161 miljoonaa markkaa vuonna 1996. Valtion osuus korkeakoulun 
toiminnan rahoittamisesta on 108 Mmk (67%). Opetusministeriön (OPM) tehtävänä on valvoa ja 
ohjata korkeakoulun toimintaa. Esimerkkinä tästä ohjaavasta tehtävästä on mm. juuri OPM:n 
lähettämä kirjeen kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa. Muu rahoitus tulee mm. 
palvelutoiminnan tuotoista. Mahdollista bonusrahaa OPM:ltä saadaan mm. suoritettavien tutkintojen 

määrien mukaan.

Suurin menoerä korkeakoulun budjetissa menolajeittain on palkat sosiaalikuluineen (60%). Muita 
merkittäviä eriä ovat palvelujen ostot (15%), vuokrat (10%), tutkimus-ja opetusvälineet/kalusto (8%) 

ja aineet ja tarvikkeet (4%).

4.1.2 Tehtävät ja toiminnan arvot

Helsingin Kauppakorkeakoulun tehtävänä on:
e edistää ja harjoittaa vapaata, kriittistä talous- ja kauppatieteellistä tutkimusta,
• antaa siihen perustuvaa opetusta ja siten kehittää opiskelijoita suomalaisen yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän palvelukseen sekä
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• muullakin tavoin palvella yhteiskuntaa, ts. kehittää ja toteuttaa korkeakoulun tutkimus- ja 
opetusalueeseen liittyviä täydennyskoulutus-, tiedonvälitys-ja muita vastaavia palvelutehtäviä.130

Helsingin Kauppakorkeakoulun tavoitteita on sekä laadullisia että määrällisiä. HKKK:n toiminnan 
arvot on kirjattu toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 1999-2001. Tämän suunnitelman hyväksyi 
HKKK:n hallitus 13.2.1998.

Yhteiskunnallisten ongelmien jatkuminen ja erilaiset väärinkäytökset yritysmaailmassa ovat nostaneet 
keskustelun arvoista ja etiikasta sekä ympäristökysymyksistä yhä keskeisemmälle sijalle 
talouselämässä. Menestyäkseen yritysten on toiminnassaan otettava huomioon ympäristön merkitys.

HKKK noudattaa kaikessa toiminnassaan hyviä eettisiä periaatteita, arvostaa rehellisyyttä ja toisten 
kunnioittamista sekä ottaa huomioon tasa-arvon ja kestävän kehityksen näkökohdat. Toiminnassaan 
HKKK
• keskittyy korkeatasoiseen ja innovatiiviseen tutkimukseen, opetukseen ja talouselämän 
kehittämiseen
• kannustaa kyvykkäitä ja aikaansaavia yksilöitä ja ryhmiä
• sitoutuu tukemaan työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittymistä
• vahvistaa yhteisöllisyyttään ja vaalii yhteisössään toimivien hyvinvointia
e osoittaa kansallista vastuuntuntoa ja on kaikissa toiminnoissaan kansainvälinen.131

Nämä arvot antavat hyvän perustan HKKK:n toiminnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Tavoite 
organisaation kehittämisestä ympäristöä paremmin huomioivaksi kaikessa sen toiminnassa on 
sovussa sekä opetusministeriön että korkeakoulun linjausten kanssa.

Korkeakoulun virallisten tavoitteiden, arvojen ja mm. budjetin hyväksyjänä toimii korkeakoulun 
hallitus. Päätösvaltaa hallituksessa käyttävät kolmikantaperiaatteella rehtori, vararehtorit ja 
professorikunnan, henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat. Rehtorilla on laajat toimivaltaoikeudet.

Helsingin Kauppakorkeakoululla ei ole systemaattisesti toteutettu konkreettisia toimenpiteitä 
ympäristön hyväksi joten se tarjoaa oivan mahdollisuuden tutkia ympäristöajattelun toteuttamista 
käytännössä ja organisaation mahdollisuuksia kehittyä vastaamaan uusiin haasteisiin.

4.1.3 Henkilöstö ja opiskelijat

HKKKissa oli 413 työntekijää vuoden 1996 tietojen mukaan. Kyselylomakkeita tarvittiin kuitenkin 
hieman enemmän. Tutkielmaa tehtäessä työyhteisö on haluttu ymmärtää laajana kokonaisuutena. 
Kyselyn teossa ovat olleet mukana kaikki korkeakoulun toimintaan välittömästi kuuluvat toiminnot, 
kuten esimerkiksi ylioppilaskunnan omistama KY-kirjakauppa ja Katri Anteil Oy:n pitämät ruokalat. 
Kun HKKK:n toimintaa kehitetään, on näiden toimintojen mukanaolo välttämätöntä senkin takia, että 
ne mielletään korkeakoulun toimintaan erottamattomasti kuuluviksi. Näiden aikaisemmin mainittujen

130 Helsingin Kauppakorkeakoulu 1997. Vuosikertomus 1996.
131 Helsingin Kauppakorkeakoulu 1998. Toiminta-ja taloussuunnitelma 1999-2001.
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toimintojen ja dosentuurien yms. takia henkilöstön määrä kyselyä toteutettaessa oh ollut suurempi 

kuin luku HKKK:n palkkalistoilla olevista henkilöistä.

Korkeakoulussa henkilöstömäärä, 413, on laskettu henkilötyövuosina. Henkilöstö jakaantui 

seuraavasti: korkeakouluopettajat 148, muu henkilöstö 265 (taulukko 1).

TAUL. 1 HKKK.n henkilöstön jakauma

Korkeakouluopettajat
Professorit 25

Muu henkilöstö
Tutkimushenkilöstö 41

Apul.professorit 12 Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö 10
Yliassistentit 14 Kirjastohenkilöstö 26

Assistentit 30 Atk-henkilöstö 21

Lehtorit 46 Hallinto- ja toimistohenkilöstö 77
Päätoimiset tuntiopettajat 4 Täydennyskoulutuksen henkilöstö 60

Sivutoimiset tuntiopettajat 17 Huoltohenkilöstö 30

Yhteensä ' 148 Yhteensä 265

Opiskelijoita korkeakoulussa on kirjoilla noin 3 300 (1996). Vuosittainen sisäänotto on 410 ja 
maistereita tai ekonomeja on 1990-luvulla valmistunut 300-400 vuosittain. Eniten perustutkintoa 
suorittavia valmistuu laskentatoimesta (25%) ja markkinoinnista (17%). Vuoden 1995 
tutkintouudistuksen myötä on HKKK:ssa voinut suorittaa myös alemman korkeakoulututkinnon, 
kandidaatin. Lisensiaatin tutkintoja suoritettiin vuonna 1996 17 ja tohtoreita valmistui 11. 
Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden keskimääräinen opiskeluaika on 5,5 vuotta.

4.2 Kyselyn suorittaminen

4.2.1 Kyselylomakkeen valmistelu ja aineiston keruu

Vuoden 1997 maaliskuussa kyselylomaketta valmisteltiin HKKK:n ympäristötyöryhmässä. 
Kyselylomakkeen valmisteluun osallistuivat ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Raimo Lovio, 
työryhmän sihteeri Elli af Heurlin ja HKKK:n ympäristötyöryhmä. Henkilökunnan ja opiskelijoiden 
lomakkeet olivat lähes identtiset (liite 4). Kuuden sivun pituinen lomake lähetettiin kaikille 
korkeakoulun työyhteisön jäsenille korkeakoulun sisäisen postin kautta huhtikuun puolessa välissä. 

Palautusaikaa oli kaksi viikkoa.

Aineiston keruu tapahtui seuraavalla tavalla opiskelijoiden osalta: lomakkeita jaettiin Tilastotieteiden 
peruskurssin harjoituksissa keväällä 1997 yhteensä 151 kpl. Harjoitukset pidettiin seuraavina aikoina:
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• maanantaina 14.4.97 klo 12 ja 14
• tiistaina 15.4.97 klo 12
• keskiviikkona 16.4.97 klo 12 ja 14
• ja torstaina 17.4.97 klo 12 ja 14.
Lisäksi lomakkeita jaettiin HKKK:n ylioppilaskunnan (KY) hallituksen kautta ylioppilaskunnan 
valiokunnilleni huhtikuussa 1997 yhteensä 69 kappaletta. Yhteensä opiskelijoille jaettiin lomakkeita 

220 kappaletta. Lomake oli mahdollista palauttaa heti täyttämisen jälkeen tai korkeakoulun sisäisessä 
postissa jos vastaaja halusi täyttää lomakkeen rauhassa esimerkiksi kotonaan.

Taulukosta 2 ilmenee kyselylomakkeen palautusprosentit. Henkilökunnan 470 lomakkeesta 174 
palautettiin (37%). Opiskelijoiden 220 lomakkeesta 109 palautettiin (50%).

TA UL. 2 Kyselylomakkeen palautus

Hlökunta Opiskelijat

Kyselyn populaatio oli henkilökunnasta kaikki eli noin 470 henkilöä ja opiskelijoista noin 7%. 
Henkilökunnan kohdalla kyseessä oli kokonaisotanta. Opiskelijoiden otantaperusteena käytettiin 

seuraavia näkökohtia:
• haluttiin opiskelunsa alkuvaiheessa olevia opiskelijoita, jotka tulevat olemaan korkeakoulun 

toiminnassa mukana lähivuosien ajan (peruskurssien lukijoista suurin osa on 1. vuosikurssia) ja

132 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallitus ja valiokunnat 
http://kyyppari. hkkk.fi/~kyyppari/ky/organisaatio/valiokunnat.html
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• haluttiin aktiivisia opiskelijoita, jotka opiskelevat päätoimisesti ja näin heille on muodostunut 
käsitystä korkeakoulun toiminnasta (suurin osa 1. vuosikurssista on aktiivisia opiskelijoita ja KY:n 
valiokuntalaiset ovat keskimääräistä aktiivisemmin korkeakoulun vaikutuspiirissä).

Henkilökunnan osuutta painotettiin kyselyn toteuttamisessa siksi, että
• henkilökunta on korkeakoulussa pysyvämmin kuin opiskelijat
• heillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin opiskelijoilla korkeakoulussa tehtäviin valintoihin ja 

ratkaisuihin niin opetuksessa kuin käytännön päätöksissäkin
• heillä on mahdollisesti suurempi motivaatio kehittää työympäristöään
• heillä on kokonaisvaltaisempi käsitys korkeakoulun toiminnasta ja sen kehittämisen 

mahdollisuuksista kuin juuri aloittaneilla “mursuilla” eli ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.

4.2.2 Kyselyyn vastaaminen ja vastausten luotettavuus

Ensimmäiseksi arvioidaan kysymyslomaketta ja kysymysten sisältöä. Millä tavalla ja kuinka hyvin 
vastaajat ovat ymmärtäneet kysymysten sisällöt? Toiseksi arvioidaan palautusprosenttien 
merkittävyyttä. Lopuksi analysoidaan vastausten luotettavuutta.

Lomake pyrittiin luomaan hyvin selkeäksi, jotta vastaaminen olisi helppoa. Välillä vastaajat ovat 
kirjoittaneet lomakkeeseen tarkentavia kysymyksiä tai kommentteja, mutta niitä on ollut vähän. Jos 
joku kohta on saanut useita kommentteja, on se mainittu vastauksia analysoitaessa. Muutamat kohdat 
ovat joillekin vastaajille jääneet mahdollisesti hieman epäselviksi sen takia, että vastaaja ei ole 
ymmärtänyt esimerkiksi väittämän sisältöä tai siinä ollutta termiä. Toinen vaihtoehto on se, että 
kysymys on ollut liian laaja tai väittämän on voinut ymmärtää monella tapaa. Yleisesti ottaen 
kysymykset ovat tuntuneet ymmärrettäviltä ja yksiselitteisiltä vastaajien kommenttien perusteella. 
Tämä haluttiin varmistaa antamalla lomake ennen lähettämistä useammille henkilöille 
tarkastettavaksi ja muokattavaksi ymmärrettävyyden maksimoimiseksi.

Kyselylomakkeiden vastaukset vaikuttavat huolellisilta. Palautetut lomakkeet ovat tunnollisesti 
täytettyjä ja tyhjiä kohtia on hyvin vähän. Jos mitään ei ole vastattu, on kohdalla ollut viiva tai 

kommentti.

Kyselytutkimuksessa vastaajia täytyy olla vähintään kolmasosa, jotta tuloksia voidaan pitää 

luotettavina133. Tämä vaatimus täyttyy sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kohdalla. Kyselyn 
palautusprosentti on opiskelijoiden osalta (50%) hyvä. Tähän on saattanut vaikuttaa keruumenetelmä. 
Henkilökunnan palautusmäärä on hieman pienempi, 37%. Tätä tulosta voidaan pitää tyydyttävänä ja 

kyselyn antamia tuloksia luotettavina134.

133 Lilja, K. & Ainamo, A. 1997. Tutkimuskurssi 21D070, kurssimateriaali. Johtamisen laitos, HKKK.
134 Jyrinki, E. (1976). Kysely ja haastattelu tutkimuksessa. Gaudeamus, Helsinki.
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Yleisesti kyselyjä tehtäessä on havaittu ns. strategista käyttäytymistä. Kun kyse on esimerkiksi 
omasta työpaikasta, niin vastaamisella ja saatavilla tuloksilla voidaan kokea olevan suurta merkitystä. 
Tämä saattaa aiheuttaa strategista käyttäytymistä, jolloin vastauksilla halutaan vaikuttaa oman 
työyhteisön toimintaan niin, että mahdollinen muutos olisi esimerkiksi itselle mahdollisimman 
positiivista. Tällaista käyttäytymistä ei kyselyssä paljoa esiinny, sillä luultavasti ympäristöasioiden 
kehittämistä ei koeta varsinaisesti negatiiviseksi uhkaksi. Tietysti esimerkiksi vastenmielisyys tai 
pelko arkipäivän velvollisuuksien lisääntymistä kohtaan, mikä ympäristöasioita käsiteltäessä on hyvin 
yleistä, saattaa vaikuttaa vastauksiin. Toisaalta ympäristöasioihin myönteisesti suhtautuva voi 
vastaavalla tavalla yrittää vaikuttaa kyselyn tuloksiin ja vastaakin toisin, kuin mitä varsinaisesti itse 
ajattelee.

Vastanneiden jakaumaa on mielenkiintoista pohtia. Kuvaavatko vastaukset tasaisesti korkeakoulun 
mielipideilmapiiriä vai onko jakauma vino? Otos opiskelijoista on suhteellisen edustava korkean 
vastausprosentin ansiosta. Eri asia on, onko valittu kohderyhmä edustava otos koko korkeakoulun 
opiskelijoista. Henkilökunnan osalta ei tarvitse miettiä otoksen kattavuutta. Sen sijaan kummankin 
vastaajaryhmän jakauman tasaisuutta täytyy hieman pohtia. Jos henkilökunnan jäsenet jaettaisiin 
kuvitellulle akselille “suhtautuminen ympäristökysymyksiin” ja ääripäinä olisivat positiivinen ja 
negatiivinen, niin aineisto painottuisi luultavasti positiiviseen päähän. Miten näin? Kyselyyn 
vastanneet ovat keskimäärin hyvin myönteisiä ympäristökysymyksiä kohtaan ja tämä saa pohtimaan 
aineiston edustavuutta. Ajatukseni perustuu sille ajatusrakennelmalle, että jos kaikki henkilökunnan 
edustajat ajattelisivat kuten kyselyyn vastanneet, olisi ympäristökysymyksiä huomioitu tällä hetkellä 
luultavasti enemmän HKKK:ssa. Samalta akselilta löytyy myös toisesta eli negatiivisesta päästä 
muutamia vastauksia. Valitut vaihtoehdot ovat ympäristöasioiden toteuttamiselle HKKK:ssa kielteisiä 
ja kommenteista saa sellaisen kuvan, että muutamat vastaajat kokevat ympäristöasiat turhina. 
Muutamien vastaajien joukossa erityisesti HKKK:n imagoon ympäristöasioiden koetaan sopivan 
erityisen huonosti. Samat vastaajat ovat saattaneet suhtautua kuitenkin ympäristöasioihin yleisesti, ei 
HKKK:n tasolla, myönteisesti.

Mistä löytyy vastaajien joukosta mahdollinen aukko? Jos sellainen löytyy, olisi se luultavasti 
ympäristöasioihin passiivisesti ja/tai neutraalisti suhtautuvien joukossa. Tässä kuvitteellisessa 
joukossa ympäristöasioita ei koeta merkittävinä tai niihin suhtaudutaan passiivisen myönteisesti. 
Toisena yksinkertaisena selityksenä saattaa toimia myös se, että ajan ei koeta riittävän kyselyyn 
vastaamiseen. Kolmas mahdollinen syy on usko siihen, että kyselyyn vastaaminen ei muuta mitään 

eikä sillä ole merkitystä esimerkiksi oman työn kannalta.

Yleisesti ottaen vastauksia ei pidä tarkastella liikaa yksittäisten kysymysten tasolla, sillä se saattaa 
antaa vääristyneen kuvan. Parempi on tarkastella kysymyksiä ryhmittäin, jotta yksittäiset piikit ja 

jakauman mahdollinen painottuminen näin eliminoituisi.
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4.2.3 Otoksen tarkastelua

Tässä kappaleessa kuvataan kyselyyn vastanneiden henkilöiden oleellisimpia taustamuuttujia kyselyn 
analysoinnin ja korkeakoulun toiminnan kehittämisen kannalta. Kysymyslomakkeen ensimmäisellä 
sivulla kysyttiin vastaajan perustietoja, jotta pystyttäisiin analysoimaan, löytyykö aineistosta 
merkittäviä eroja eri työtehtävissä olevien ihmisten välillä. Tärkein taustamuuttuja on työtehtävien 
luonne. Opiskelijoilta kysyttiin mm. opiskelun intensiivisyydestä ja vuosikurssista. Lisäksi 
mahdollisia jatkoselvityksiä ajatellen kysyttiin kummaltakin ryhmältä mm. työmatkan pituutta ja 
liikkumistapaa. Henkilökunta ja opiskelijat on jaettu omien otsikkojensa alle.

Henkilökunta

Henkilökunnan 470 jäsenestä 174 vastasi kyselyyn eli lomakkeen palautti reilu kolmannes saajista, 
37%. Yksikkökohtaisesti tarkasteltuna vastaajat jakautuivat suhteellisen tasaisesti korkeakoulun eri 
yksiköihin. Laitoksilta vastaajia oli 107 (61% vastaajista) ja muista yksiköistä 67 (39% vastaajista).

Taulukosta 3 käy ilmi vastaajien pääasialliset työtehtävät. Vastanneista 100 henkilöä (58%) määritteli 
pääasialliseksi työtehtäväkseen opetuksen ja tutkimuksen. Muut kategoriat olivat 
toimistoympäristössä tapahtuva työ (55 vastaajaa, 32%), ei toimistoympäristössä tapahtuva työ (9 
vastaajaa, 5%) ja neljäs vaihtoehto oli “muu” (9 vastaajaa, 5%).

TA UL. 3 HKKK.n henkilökunnan jako työtehtävittäin

Muu kuin 
toimisto

ympäristö Muu
5% 5%

Toimisto
ympäristö

32%

Vastaajien iät asettuivat hyvin tasaisesti 23 ja 64 ikävuoden välille. Vastaajien iät painottuivat hieman 
ikähaitarin alj<upäähän eli vastaajista neljäsosa oli kolmenkymmenen ikävuoden tienoilla. Vastaajista 
naisia oli puolet, miehiä 43% ja noin 7% vastaajista ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Tämä johtuu 
oletettavasti siitä, että vastaajat haluavat pysyä tuntemattomina. Sukupuolen ilmoittaminen lisäisi 
teoreettista mahdollisuutta henkilöllisyyden haarukointiin muiden taustamuuttujien avulla.
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Opiskelijat

Kyselyyn osallistuneista 220 opiskelijasta puolet eli 109 vastasi kyselyyn. Vastaajien iät asettuivat 20 
ja 34 ikävuoden välille. Vastaajista naisia oli 56% ja miehiä 44%. HKKK:ssa kumpikin sukupuoli 
edustaa noin puolta opiskelijamäärästä, joten populaatiossa on lievä naisten yliedustus. Ensimmäinen 
vuosikurssi oli painottunut voimakkaasti kyselyyn vastaajissa (79%). Itsensä luokitteli päivittäin 
koululla käyväksi 83,5% ja kokopäivätoimiseksi opiskelijaksi mielsi itsensä 89% (taulukko 4).

TA UL. 4 Opiskelijat vuosikursseittain

4.3 Kyselyn tulokset
Kyselyn analysoinnissa kuvataan saatuja tuloksia ja rakennetaan pohjaa annettavalle suositukselle. 
Tutkielman liitteenä (liite 4) ovat henkilökunnalle ja opiskelijoille jaetut kyselylomakkeet. Niihin on 
kirjoitettu saatujen vastausten suorat jakaumat. Tässä kappaleessa on poimittu esiin oleellisimmat ja 
mielenkiintoisimmat tulokset.

Vastauksia analysoidaan pitkälti lomakkeen ryhmittelyn mukaisesti, sekä yksittäin että ryhmittäin. 
Paikoitellen on poimittu esiin myös kyselylomakkeeseen kirjoitettuja kommentteja. Yleisesti 
henkilökunnan ja opiskelijoiden vastaukset ovat hyvin samankaltaisia. Eroja tietysti löytyy mutta 

yhtäläisyyksiä on sitäkin enemmän.

Väittämien perusteella saatuja tuloksia esiteltäessä on vastausvaihtoehtoja yhdistelty niin, että 
vaihtoehdon “olen samaa mieltä” ja “pääosin samaa mieltä” vastaukset on laskettu yhteen, samoin 
vaihtoehdot “en ole samaa mieltä” ja “pääosin eri mieltä”. Näin on tehty, jotta mielipiteiden vertailu 

olisi lukijalle selkeämpää.
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4.3.1 Mihin asettaaympäristötoiminnan painopiste?

Tarkasteltaessa korkeakoulun toimintaa ympäristönäkökulmasta, on tavallisinta jakaa toiminta
• opetukseen ja tutkimukseen sekä
• jokapäiväiseen toimintaan.

Jokapäiväisellä toiminnalla viitataan kaikkeen korkeakoulun toimintaan, jota ei voida määritellä 
opetus- tai tutkimustoiminnaksi. Näin tämä käytännössä viittaa kaikkeen fyysiseen toimintaan ja 
korkeakoulun kaikkiin konkreettisiin ympäristövaikutuksiin. Opetuksella ja tutkimuksella käsitetään 

vain abstraktia tietämystä ja esimerkiksi kurssien sisältöä. Esimerkiksi luennolla käytettävä kalvo 
luokitellaan jokapäiväisen toiminnan osaksi ja konkreettiseksi ympäristövaikutukseksi. Tämä jako on 
koettu yleisesti selkeäksi ja toimivaksi mm. Tampereen yliopistossa ja Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa. Myös OPM jakoi kirjeessään kestävästä kehityksestä korkeakoulujen 
toiminnan näihin kahteen ryhmään ja pyysi toimenpiteitä kummallakin osa-alueella. Siksi näin on 
toimittu myös tätä kyselyä tehtäessä ja arvioitaessa.

Tässä kappaleessa esitellään henkilökunnan ja opiskelijoiden näkemykset siitä, mihin heidän 
mielestään HKKK:ssa pitäisi laittaa ympäristötoiminnan painopiste. Kysymys oli seuraava: 
“Kumman osa-alueen kehittämiseen HKKK:n täytyy ensisijaisesti panostaa voimavaroja?” Tällä 
kysymyksellä haluttiin löytää henkilökunnalta ja opiskelijoilta näkemystä siitä, onko oleellisempaa 
painottaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä vai onko jokapäiväisen toiminnan kehittäminen ja 
ympäristövaikutusten pienentäminen tärkeämpää. Kolmas vaihtoehto oli kohta “en osaa sanoa”. Tilaa 
oli jätetty myös kommentille siitä, että miksi vastaaja oli valinnut vaihtoehdon “en osaa sanoa”.

Vaihtoehto ”Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen opetuksessa ja tutkimuksessa” oli 
hieman suositumpi henkilökunnan keskuudessa (44%) kuin opiskelijoiden (32%). Toinen vaihtoehto, 
“HKKK:n jokapäiväisen toiminnan kehittäminen ja ympäristövaikutusten pienentäminen” sai 
opiskelijoilta (54%) selkeästi henkilökuntaa (38%) enemmän kannatusta. Vaihtoehdon “En osaa 
sanoa” valitsi henkilökunnasta 18%, opiskelijoista 14%. Nämä tulokset ovat nähtävissä taulukossa 5.
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TA UL. 5 Ympäristötoiminnan painopiste

Puolet niistä, jotka henkilökunnasta olivat valinneet kolmannen vaihtoehdon, olivat kirjoittaneet 
syyksi että molemmat, sekä opetuksen että jokapäiväisen toiminnan kehittäminen ovat yhtä tärkeitä:

“En osaa valita l.ja 2. kohdan väliltä sillä mielestäni ne eivät voi sulkea toisiaan pois, vaan 
edellyttävät toinen toisiaan. ”

Niistä opiskelijoista, jotka olivat valinneet vaihtoehdon “en osaa sanoa”, myös tasan puolet olivat 
maininneet syyksi että molemmat ovat yhtä tärkeitä kuten esimerkiksi tämä vastaaja:

“Molemmat ovat tärkeitä, ensimmäinen pitkällä tähtäimellä, toinen lyhyemmällä. ”

Muunlaisiakin kommentteja löytyi ja selvästi kysymys herätti erityisesti henkilökunnan keskuudessa 
ajatuksia. Esimerkkinä seuraavat kommentit:

“En tiedä onko tarpeen erityisesti panostaa voimavaroja kumpaankaan. ” 
tai

“Eivät ristiriidassa. ”

Vastauksien antama mielenkiintoisin tieto on opiskelijoiden ja henkilökunnan mielipiteiden välillä 
vallitseva hienoinen ero. Henkilökunta painottaa enemmän opetusta ja tutkimusta, opiskelijat 
jokapäiväistä toimintaa. Tämä saattaa johtua siitä, että henkilökunta on työssään mahdollisesti 
enemmän opetuksen ja tutkimuksen parissa, kun taas opiskelijat tarkastelevat korkeakouluaan 
enemmän arkipäivän toiminnan kautta. Opiskelijat kokevat vaikutusmahdollisuudet jokapäiväiseen 
toimintaan mahdollisesti merkittävämpinä kuin henkilökunta.

4.3.2 Nykytilanne HKKK:ssa

Tässä kappaleessa kuvataan sitä, minkälaiseksi ympäristöasioiden tila tällä hetkellä koetaan 
HKKK:ssa ja minkälaiseksi vastaajat kokevat oman käyttäytymisensä ympäristöasioissa HKKK:ssa.
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Ensimmäisen väittämän “Ympäristöasiat otetaan riittävästi huomioon HKKK:n toiminnassa” 
vastauksissa on merkille pantavaa se, että epätietoisten määrä on hyvin suuri. Henkilökunnasta 42% 
ei osaa sanoa, otetaanko ympäristöasiat riittävästi huomioon. Opiskelijoiden joukossa epätietoisten 
määrä on vielä suurempi, 52%. Väittämään on hankala ottaa kantaa, jos “ympäristöasiat” terminä 

koetaan epäselvänä. Muuten vastaukset jakaantuvat tasaisesti eri luokkiin ja mielipiteet 

ympäristöasioiden huomioonottamisesta ovat selvästi jakautuneet.

Toisessa väittämässä “Otan ympäristöasiat aktiivisesti huomioon työssäni ja käyttäytymisessäni 
HKKK:ssa” havaitaan selkeä ero henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Kolme neljäsosaa (75%) 
henkilökunnasta on sitä mieltä, että he ottavat ympäristöasiat toiminnassaan aktiivisesti huomioon. 
Opiskelijoista noin puolet (53%) ottaa mielestään ympäristöasiat aktiivisesti huomioon toiminnassaan 
HKKK:ssa. Nämä luvut ovat suuria ja osoittavat mielenkiintoa ympäristöasioiden huomioimiseen. 
Tällä hetkellä ei HKKK:ssa ole kovin monia tapoja tai kanavia arkipäivän toiminnassa, joiden kautta 
ympäristöasioita voidaan ottaa aktiivisesti huomioon. Tämä ehkä myös selittää korkeita lukuja.

Väittämässä “Olen tyytyväinen ympäristöasioiden hoitoon omassa välittömässä työympäristössäni” 
henkilökunta ja opiskelijat ovat hyvin samoilla linjoilla. Noin puolet ovat samaa mieltä väittämän 
kanssa. Ympäristöasioiden hoitoon omassa lähiympäristössä ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. 
Huomattavaa on, että suurin osa on vain pääosin tyytyväisiä, henkilökunnasta 40%, opiskelijoista 
44%. Myös epätietoisuutta esiintyy kummassakin ryhmässä noin viidenneksellä. Tyytymättömiä on 

henkilökunnasta 28% ja opiskelijoista 30%.

Yleisesti voidaan todeta, että epätietoisuus ympäristöasioiden tilasta HKKK:ssa on suurta 
vastaajajoukossa. Tyytyväisyys oman lähityöympäristön ympäristöasioihin on kohtuullisen 
merkittävää. Toisaalta myös tyytymättömyyttä esiintyy sekä koko organisaation toimintaa että omaa 
lähiympäristöä kohtaan, kun niitä arvioidaan ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

4.3.3 Mahdollisuudet vaikuttaa

Väittämän “HKKK:n mahdollisuudet vaikuttaa ympäristön tilan paranemiseen ovat 
merkityksettömiä” perusteella voidaan sanoa, että sekä suurin osa henkilökunnasta (71%), mutta 
erityisesti suuri osa opiskelijoista (85%) kokee niin, että HKKK: 11a on mahdollisuuksia vaikuttaa 
ympäristön tilan paranemiseen. Henkilökunta on keskimäärin hieman varautuneempi. Tämä saattaa 

selittyä iän ja elämänkokemuksen tuomalla realistisuudella.

Erityisesti opiskelijat ovat sitä mieltä, että HKKK: 11a on mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön tilan 
paranemiseen. Tämä potentiaali on käytettävissä voimavarana HKKK:n viherryttämisprosessissa. 
Opiskelijoista vain 5% ja henkilökunnasta 14% on sitä mieltä, että HKKK:n mahdollisuudet vaikuttaa
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ympäristön tilaan ovat merkityksettömiä. Tämä joukko saattaa kokea myös motivaationsa heikoksi 
ympäristöasioiden kehittämiseen, kun tekojen merkittävyys koetaan huonoksi.

Omien toimintatapojen muuttaminen koetaan opiskelijoiden keskuudessa tarpeellisemmaksi kuin 
henkilökunnan keskuudessa. Opiskelijoista 73% on sitä mieltä, henkilökunnasta 50%. Noin 
kolmasosa henkilökunnasta uskoo, että heidän omissa toimintatavoissaan ei ole paljoa kehittämistä 
ympäristönäkökulmasta katsottuna. Tämä voi johtua siitä, että he käyttäytyvät jo mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti tai siitä, että he eivät tunnista toimintatavoissaan muuttamisen tarvetta.

4.3.4 Halukkuus kehittää ympäristöasioita

Ajatellen HKKK:n vihertymisprosessia on sen jäsenten halukkuus merkittävä tekijä arvioitaessa 
prosessin mahdollista onnistumista ja muutoksen nopeutta. Kyselyn tulosten perusteella halukkuus 
kehittää ympäristöasioita HKKKissa ei muodostune esteeksi.

Väittämän “Suhtaudun myönteisesti ympäristöasioiden kehittämiseen HKKK:ssa” (taulukko 6) 
vastauksien perusteella voidaan väittää korkeakoulun henkilökunnan ja erityisesti opiskelijoiden 
suhtautuvan myönteisesti ympäristöasioiden kehittämiselle HKKK:ssa. Kukaan opiskelijoista ei 
suhtaudu tähän väitteeseen kielteisesti, henkilökunnasta 1% eli kaksi vastaajaa 174:stä on vastannut 
“pääosin eri mieltä”. Tässä asiassa ollaan siis hyvin yksimielisiä. Tämä johtuu paljolti väittämän 
yleisyyden tasosta. Vastaamalla myönteisesti ei vielä sitouduta mihinkään konkreettiseen 
toimintatapojen muutokseen. Yleisesti yhteiskunnassa ympäristöasiat ovat nykyään niin paljon esillä 
ja niistä ollaan sen verran huolestuneita, että sosiaalinen normi osaltaan saattaa pakottaa vastaamaan 
yllä mainitulla tavalla (vrt. ilmaistut arvot).
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T AUL 6 Henkilökunnan ja opiskelijoiden suhtautuminen ympäristöasioihin

"Suhtaudun myönteisesti ympäristöasioiden 
kehittämiseen HKKK:ssa"

100%
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Myös väittämä “Haluan olla mukana kehittämässä HKKK:a ympäristöystävällisemmäksi” osoittaa 
positiivista suhtautumista ympäristöasioita ja omaa työyhteisöä kohtaan. Henkilökunnasta 87% on 
samaa mieltä tai pääosin samaa mieltä, opiskelijat ovat hieman passiivisempia (79%).

Kaiken kaikkiaan sekä opiskelijat että henkilökunta suhtautuvat erittäin myönteisesti 
ympäristöasioiden kehittämiselle, sillä kummankin väittämän saamat vastaukset ovat hyvin 
samansuuntaisia. Myös muut vastaukset tukevat käsitystä myönteisestä suhtautumisesta. 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan suhtautuminen antaa hyvän pohjan HKKK:n vihertymisprosessille.

4.3.5 Kehittämisen esteet

Kehittämisen esteitä voi olla useaa eri tyyppiä. Kyselyllä mitattiin mm. asenteellisia, taloudellisia ja 

koulutuksellisia esteitä. Myös vastuu-ja aikakysymyksiä tutkittiin.

Henkilökunnalta tiedusteltiin käsitystä heidän omista asenteistaan ympäristöystävällistä toimintaa 
kohtaan, samoin opiskelijoilta. Ristikkäin eli sitä, mitä mieltä opiskelijat ovat henkilökunnan 
asenteista tai toisin päin, ei kysytty. Selkeästi vastaukset painottuivat niin, että asenteiden täytyy 
muuttua, jotta HKKK:n toiminta voisi muuttua ympäristöystävällisemmäksi. Henkilökunnasta 63% 
oli sitä mieltä, että ympäristöystävällinen toiminta HKKK:ssa edellyttää henkilökunnan asenteiden 
muutosta. Opiskelijoista 81% oli samaa mieltä omalta kohdaltaan. Selkeä tulos on siis, että asenteiden 
muutos koetaan tarpeelliseksi. Epätietoisia oli kummassakin ryhmässä, henkilökunnasta 23% ja 
opiskelijoista 14%. Henkilökunnasta 14% ja opiskelijoista 6% oli eri mieltä. On vaikeaa arvioida, että 
kokeeko joukosta joku asenteita varsinaiseksi kehittämisen esteeksi.

Väittämä “Yksittäinen henkilökunnan jäsen tai opiskelija ei pysty vaikuttamaan HKKK:n 
ympäristövaikutuksiin” mittasi sitä, kuinka paljon yksittäisellä työyhteisön jäsenellä koetaan olevan
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vaikutusvaltaa. Vastaukset jakaantuivat eri vaihtoehtojen kesken painottuen niin, että vaikutusvaltaa 
koetaan olevan yksittäisillä ihmisillä. Vastauksen jakauma on sopusoinnussa väittämän “Jokaisen 
ihmisen arkipäivän käyttäytymistapojen muutoksilla on positiivista merkitystä ympäristön tilan 
kannalta” kanssa. Sen vastauksissa vastaajat, etenkin opiskelijat ovat taipuvaisia ajattelemaan 
väittämän mukaisesti (99% samaa tai pääosin samaa mieltä). Nämä vastaukset kuvaavat luottamusta 
yksilön vaikutusvaltaan. Johtuneeko tämä yhteiskuntamme yksilökeskeisyydestä, yleisestä 
individualistisesta asenneilmapiiristä vai siitä, että ympäristöasioihin vaikutetaan käytännössä lähes 

kaikilla pienillä teoilla ja jokaisen organisaation jäsenen tekojen kautta.

Väittämä “Ympäristöasioiden kehittäminen HKKK:ssa ei kuulu yksittäisille henkilökunnan 
jäsenille/opiskelijoille on linjassa edellisen kanssa. Selvä enemmistö, henkilökunnasta 74% ja 
opiskelijoista 82% on väittämän suhteen eri mieltä ja kokee näin ympäristöasioiden olevan jokaisen 
yksilön vastuulla. Väittämän kanssa samaa mieltä olevia löytyy myös. Tässä ryhmässä koetaan 
ympäristöasioiden luultavasti olevan joko korkeakoulun toimintaan kuulumattomia tai sitten niiden 
koetaan olevan esimerkiksi keskushallinnon tai joidenkin avainryhmien vastuulla. Nämä vastaajat 

kokevat myös yksilön vaikutusvallan pieneksi.

Väittämässä “En pysty muuttamaan toimintatapojani HKKK:ssa ilman koulutusta” nousee esiin 
luottamus omiin tietoihin ja luultavasti myös vastahakoisuus ylimääräistä ajankäyttöä kohtaan. Eri 
mieltä on henkilökunnasta 76% ja opiskelijoista 75%. Koulutuksella mielletään luultavasti 
tilaisuuksia, joihin täytyy osallistua ja näin ne vievät aikaa. Takana saattaa olla myös se, että tiedon 
taso on riittävä ja näin koulutusta ei tarvita. Koulutuksen puuttumista ei koeta toiminnan kehittämisen 

esteeksi.

Väittämän “HKKK ei voi saavuttaa taloudellista säästöä huomioimalla ympäristönäkökohdat nykyistä 
paremmin” kohdalla epätietoisia oli henkilökunnasta 34% ja opiskelijoista 23% eli suhteellisen paljon 
verrattuna moniin muihin kohtiin. Noin kymmenesosa ei usko ympäristöasioilla saavutettavan 
taloudellista hyötyä. Enemmistö eli henkilökunnasta 55% ja opiskelijoista 72% uskoo, että 

taloudellista hyötyä voidaan saavuttaa.

Väittämässä “Minulla ei ole aikaa paneutua ympäristöasioiden huomioimiseen työympäristössäni” 
ovat henkilökunta ja opiskelijat jokseenkin samoilla linjoilla, paitsi että hieman suurempi osa 
henkilökunnasta (27%) kuin opiskelijoista (11%) ajattelee, että heillä ei ole aikaa ympäristöasioiden 
huomioimiseen. Kuitenkin enemmistö on sitä mieltä, että heillä olisi aikaa ympäristöasioiden 
huomioimiseen. Näin ajattelee henkilökunnasta 61% ja opiskelijoista 70%. Ympäristöasiat ja yleisesti 
uudet toimintatavat käsitetään yleensä aikaa vievempinä kuin tutut vanhat toimintatavat. Tämä käsitys 
saattaa johtua siitä, että tottumusten muuttaminen vaatii aikaa ja panostusta, mutta uusi omaksuttu 

toimintatapa ei välttämättä sen enempää kuin nykyinenkään.
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Kaiken kaikkiaan on selvästi huomattavissa se, että kehittämisen esteiden joukosta ei löydy selkeää 
ykköstä. Kehittymisen edellytykseksi koetaan asenteiden muutos, ei niinkään koulutuksen tai ajan 

puute. Selkeä tulos on se, että yksilön vaikutusvalta ympäristöasioissa koetaan hyvin suureksi.

4.3.6 Kehittämisen kohteita

Sekä opiskelijoiden (84%) että henkilökunnan (80%) selkeä enemmistö on sen kannalla, että 

ympäristöasiat tulisi mainita HKKK:n toimintaa ohjaavissa arvoissa* Tämä tukee käsitystä siitä, että 
ympäristöasiat koetaan yleisesti tärkeiksi, kuten vastaukset aikaisempaan väittämään, “Suhtaudun 
myönteisesti ympäristöasioiden kehittämiselle HKKK:ssa” osoittavat kappaleessa 4.3.4.

Kun siirrytään abstraktilta hieman konkreettisemmalle tasolle, vastaajien myönteisyys nousee 
hieman. Väittämän “HKKKrn toiminnassa on huomioitava kestävän kehityksen vaatimukset” 
vastaukset osoittavat jälleen vastaajien myönteisyyden ympäristöasioita kohtaan. Opiskelijoista 96% 
ja henkilökunnasta 90% on samaa tai pääosin samaa mieltä. Vain 2% henkilökunnasta ja 
opiskelijoista 0% on eri mieltä. Tämän väittämän vastausten perusteella voidaan jälleen todeta 
opiskelijoiden olevan asenteissaan hieman ympäristömyönteisempiä kuin henkilökunnan jäsenten.

Kysyttäessä välittömistä ympäristövaikutuksista väittämällä “HKKK:n välittömiä 
ympäristövaikutuksia täytyy vähentää olennaisesti nykyisestä (esimerkiksi rakennusten lämmitys, 
jätteiden kierrätys jne.)”, epätietoisten määrä kasvaa selkeästi (29% henkilökunnasta, 36% 
opiskelijoista). Vastaukset painottuvat myönteiselle kannalle, mutta eivät niin selkeästi kuin useissa 
muissa kohdissa. Käsite “välittömät ympäristövaikutukset” on saattanut ihmetyttää vastaajia. Toinen 
selitys saattaa olla se, että konkreettisista toimenpiteistä kysyttäessä huonelämpötila kirvoitti useita 
mielipiteitä, sekä alentamisen että korottamisen kannattajia löytyi. Sen takia suluissa ollut maininta 
rakennusten lämmityksestä sai monia epäilemään ympäristövaikutusten vähentämisen tarpeellisuutta.

Kohdassa “HKKKrn tehtävänä on löytää tutkimuksen avulla ratkaisuja ympäristöongelmiin” löytyi 
selkeä ero opiskelijoiden ja henkilökunnan väliltä. Henkilökunnasta kolme neljäsosaa (74%) on 
samaa mieltä, opiskelijoista vain 46%. Hieman opiskelijoiden mielipidettä selittää epätietoisten suuri 
määrä (35%). Eri mieltä on henkilökunnasta 12% ja opiskelijoista 19%. Kysymyksen tulosta tukee 
myös vastaukset kohtaan 4.3.1 toiminnan painopisteen asettamisesta. Tuossakin kohdassa 

henkilökunnan mielipide kallistuu enemmän opetuksen ja tutkimuksen puolelle kuin opiskelijoiden, 
jotka painottavat enemmän käytännön toimia ja arkipäivän tekoja. Tämä voi johtua siitä, että 
henkilökunnalla on parempi tuntuma siihen, minkälaista tutkimusta HKKK:ssa tehdään ja minkälaisia 
vaikutuksia sillä on. Toisaalta tämä saattaa johtua siitä, että henkilökunta ei ole niin valmis kuin 
opiskelijat laittamaan aikaansa arkipäivän toiminnan kehittämiseen. Ehkäpä opiskelijat kokevat myös 
lähinnä nauttivansa tutkimuksen hedelmistä, opetuksesta eikä heillä ole mahdollisuutta muuttaa sen 

sisältöä tai vaikuttaa siihen.



80

Väittämän “Tavoitteena on, että HKKK olisi Suomen johtava kauppatieteellinen yksikkö kestävän 

kehityksen tavoitteiden toteutumisessa” kohdalla opiskelijat ja henkilökunta olivat hyvin samoilla 
linjoilla. Suhteellisen pieni osa (henkilökunnasta 7%, opiskelijoista 6%) ei kokenut sen olevan 
tarpeellista. Noin viidesosa kummassakin ryhmässä oli epätietoisia. Selvä enemmistö, 
henkilökunnasta 73% ja opiskelijoista 73% koki asian tavoiteltavan arvoisena. Tämä saattaa johtua 
siitä, että HKKK on Suomessa ollut monella mittarilla mitattuna kauppakorkeakoulujen ja 
kauppatieteellisten yksikköjen joukossa edelläkävijä. Tämä on osin johtunut HKKK:n pitkästä 
historiasta, mutta myös yksikön suuresta koosta. Suuri koko antaa edellytykset monipuolisiin 
kokeiluihin. Myönteinen suhtautuminen esitettyyn tavoitteeseen on linjassa muiden ympäristöasioille 

myönteisten vastausten kanssa.

Kehittämisen kohteena koettiin ensisijaisen tärkeäksi jokaisen opiskelijan koulutus ja tiedot 
ympäristöasioista. Väittämän “Tavoitteena on, että jokainen HKKK:sta valmistunut opiskelija tietää 
ympäristöasioista ja osaa huomioida ne työssään ja toiminnassaan” vastauksien viesti on erittäin 
selkeästi tulkittavissa; henkilökunnasta 92% on samaa tai pääosin samaa mieltä, opiskelijoista 95%. 
Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa numero 7. Syitä vastauksen tuloksille on varmasti monia. 
Joko koetaan opiskelijoiden lähtötaso ympäristökysymyksissä niin alhaisena, että sen takia asian 
kehittäminen koetaan tärkeäksi. Toinen vaihtoehto saattaa olla se, että valmistuvat opiskelijat koetaan 
kaikkein tärkeimmäksi panostusalueeksi ympäristöasioissa heidän suurten välillisten 
ympäristövaikutustensa takia eikä heillä tällä hetkellä ole riittäviä valmiuksia käsitellä 

ympäristökysymyksiä.

TAUL. 7 HKKK.sta valmistuneiden tiedot ympäristöasioista

"Tavoitteena on, että jokainen HKKK.-sta valmistunut 
opiskelija tietää ymp.asioista ja osaa huomioida ne työssään ja 

toiminnassaan "

100%

□ Samaa tai pääosin samaa 
mieltä

■ Vaikea sanoa

O Eri tai pääosin eri mieltä

OpiskelijatHenkilökunta

Tärkeäksi kehittämisen kohteeksi koetaan valmistuvien opiskelijoiden tietotaito ympäristöasioista. 
Myös HKKK:n opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen vastaamaan kestävän kehityksen ja 
ympäristökysymysten asettamia haasteita koetaan oleelliseksi. Henkilökunta painottaa hieman 

opiskelijoita enemmän opetuksen ja tutkimuksen tärkeyttä HKKK:n toiminnassa.
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4.3.7 Osallistuminen

Organisaation jäsenten mielipiteet ovat selvästi ympäristöasioille myönteisiä. Miten on 
osallistumishalukkuuden laita? Miten haluttaisiin tietoa ja koulutusta? Tämä kappale vastaa näihin 

kysymyksiin.

Vastaukset kohdan “Henkilökohtaiset tarpeet” väittämiin osoittavat valmiuden osallistua suhteellisesti 
hieman pienemmäksi kuin positiivisen suhtautumisen määrän. Tätä voidaan selittää sillä, että 
ympäristöasioista tiedetään jo paljon muualta hankitun tiedon perusteella ja näin tietoa tai koulutusta 

ei koeta välttämättömäksi.

Henkilökunnasta suunnilleen yhtä suuri määrä halusi osallistua (39%) tai olla osallistumatta (36%) 
mahdollisiin aamutoritilaisuuksiin (aamutoritilaisuuksilla viitataan HKKK:n henkilökunnan pitämiin 
tapaamisiin eri teemoista). Opiskelijoista vain 18% halusi osallistua yhteisiin tilaisuuksiin tai lehti-ja 
nettikirjoitteluun. Osallistumishalukkuus koulutustilaisuuksiin oli hieman korkeampaa verrattuna 
aamutoreihin tai lehtikirjoitteluun. Henkilökunnasta 45% ilmoitti haluavansa osallistua 
koulutustilaisuuksiin. Opiskelijoista 24% oli kiinnostuneita koulutustilaisuuksista. Kielteisiä 
vastauksia oli henkilökunnalla 31% ja opiskelijoilla 39%. Tässä kohdassa oli opiskelijoista 38% 

epätietoisia.

Vertailtaessa yllämainittuja tuloksia huomataan selkeä ero osallistumisen ja tiedon tarpeessa. 
Selkeästi tietoa halutaan, mutta usko omaan ja muiden osallistumishalukkuuteen on paljon 
laimeampaa. Tämä johtuu siitä, että luultavasti aika koetaan erittäin arvokkaaksi resurssiksi ja 
toisaalta saattaa syynä olla myös se, että ympäristöasiat koetaan helpoiksi omaksua tai että ne on jo 

omaksuttu riittävästi.

4.3.8 Asenteista ja kulutustottumuksista

Kun mitataan yleisiä asenteita, niin korkeakoulussa kuin sen ulkopuolellakin, on merkillepantavaa se, 
että yksilön toiminnan vaikutukseen uskotaan selkeästi. Suurin osa kokee olevansa 
ympäristöystävällisiä HKKK:n ulkopuolella, mutta vastaavasti moni kokee niin, että he aikovat 

muuttaa elämäntapansa ympäristöystävälliseksi.

Itsensä ympäristöystävälliseksi kokee henkilökunnasta 83% ja opiskelijoista 73%. Henkilökunnasta 
56% ja opiskelijoista 74% ovat samaa tai pääosin samaa mieltä väittämän “Olen aikonut muuttaa 

elämäntapaani ympäristöystävällisemmäksi” kanssa.

Vastaukset väittämään “Jokaisen ihmisen arkipäivän käyttäytymistapojen muutoksilla on positiivista 
merkitystä ympäristön tilan kannalta” osoittavat selkeästi uskon jokaisen ihmisen ja hänen tekojensa
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merkitykseen. Henkilökunnasta 92% ja opiskelijoista 99% on samaa tai pääosin samaa mieltä 
väittämän sisällöstä. Vastaukset osoittavat, että arkipäivällä ja ympäristökysymyksillä koetaan olevan 

jonkinlainen yhteys.

Kahdella väittämällä kulutustottumuksien ja arvojen muutoksesta haluttiin mitata sitä, kuinka paljon 
henkilökunta ja opiskelijat kokevat muuttuneensa viimeisen viiden vuoden aikana 
kulutustottumuksiensa ja arvojensa osalta. Enemmistö vastaajista, henkilökunnasta 62% ja 
opiskelijoista 52% koki kulutustottumustensa muuttuneen ympäristönäkökulmasta katsottuna. 
Arvojen kohdalla muutosta ilmoitti tapahtuneen hieman suurempi määrä, 66% henkilökunnasta ja 
77% opiskelijoista. Muutoksella tarkoitettiin arvojen muuttumista myönteisemmiksi ympäristöasioita 

kohtaan. Kulutustottumusten muutos saattaa hyvin johtua esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
parantuneesta jätehuollosta tai kauppojen laajentuneesta tuotetarjonnasta. Kun mahdollisuudet 
jätteiden kierrätykseen ovat parempia tai kaupan hyllyltä löytyy myös ns. ekovaihtoehtoja, ihmiset 
pystyvät halutessaan muuttamaan kulutustottumuksiaan ja näin kokevat olevansa 
ympäristömyönteisiä. Tämä heijastuu mahdollisesti myös arvoihin ja niiden muutokseen. Näiden 
kahden väittämän kohdalla on merkillepantavaa suhteellisen suuri epätietoisten osuus.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että henkilökunta ja opiskelijat ovat valmiita kehittämään yleisesti 
toimintatapojaan ja myös muuttamaan niitä sekä omassa arkipäivässään että myös työpaikallaan 
HKKKissa. Tämä johtunee siitä, että nykyiset toimintatavat koetaan muuttamisen tarpeessa oleviksi 
tai että mahdollisuudet toimia ympäristöystävällisesti ovat parantuneet.

4.4 Tavoitteista konkretiaan
Tutkielman tekoa aloitettaessa eräänä selkeänä johtoajatuksena oli konkreettisuus ja 
käytännönläheisyys. Ympäristöajattelulta putoaa helposti pohja pois, jos asiasta ja tavoitteista vain 

puhutaan ja käytännön toiminta ja keinojen löytäminen unohdetaan. Tämän takia kyselyä tehtäessä 

asetettiin vastaajille myös hyvin konkreettisia kysymyksiä.

Tässä kappaleessa syvennytään konkreettisiin toimenpiteisiin HKKK:ssa. Toimenpiteet on jaettu 
kahtia. Ensin käsitellään toimenpiteitä koko korkeakoulun tasolla (kappale 4.4.1), jonka jälkeen 
käsitellään konkreettisia kysymyksiä hyvin yksityiskohtaisesti, yksilön näkökulmasta ja yksittäisten 

toimenpiteiden kautta (kappale 4.4.2).

Konkreettisen tason toimenpide-ehdotuksista kysyttiin niin, että vastausvaihtoehtoja lomakkeessa 

annettiin neljä:
• toteutettu tai toimii hyvin
• pitäisi toteuttaa tai ei toimi
• ei pidä toteuttaa tai tarpeeton
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• en osaa sanoa.
Ensimmäinen vaihtoehto viittaa toimenpiteisiin, jotka tällä hetkellä ovat olemassa HKKK:ssa ja 
toimivat hyvin. Toinen vaihtoehto viittaa toimenpiteisiin, jotka vastaajan mielestä joko pitäisi 
toteuttaa tai ovat olemassa, mutta vaatisivat parannusta. Kolmas vaihtoehto viittaa toimenpiteisiin, 

jotka ovat tarpeettomia.

4.4.1 HKKK ja konkreettiset toimenpiteet

Kysyttäessä konkreettisista ympäristötoimenpiteistä HKKKtssa on selkeästi todettavissa se, että 
kovinkaan monen mielestä huomattavia ympäristöaiheisia toimenpiteitä ei ole toteutettu HKKK:ssa. 
Ainoastaan kohdat, joissa kysytään ympäristöasioiden liittämisestä opetukseen ja tutkimukseen 
tulevat noin kymmenesosassa vastauksia esiin jo toteutettuina. Tämä johtuu varmaankin siitä, että 
HKKK:ssa voi opiskella ympäristöasioita monessa eri aineessa. Epävirallinen sivuainekokonaisuus on 
olemassa ja organisaatiot ja johtaminen -aineessa oleva suuntautumisvaihtoehto, “Ympäristö ja 
liiketoiminta” on saattanut sekoittaa monia vastaajia. Nykyisten ympäristökurssien markkinointi on 
ollut hieman sekavaa juuri määrittelyjen, nimien ja termien epämääräisyyden takia.

Mielenkiintoista on tarkastella vastauksia suosituimmuuden ja ei-suosituimmuuden valossa. 
Taulukosta 8 käy ilmi henkilökunnan neljä suosituinta toimenpidettä. Vertailukohtana on 

opiskelijoiden antamat kannatusluvut.

Ympäristötiedotteiden ja -vinkkien julkaiseminen HKKK:n sisäisessä tiedotuslehdessä 
Viikkotiedotteessa oli kaikkein suosituinta (77%). Seuraavina olivat ympäristötavoitteiden laatiminen 
HKKK:lle, ympäristöoppaan laatiminen ja ympäristöopetuksen kehittäminen ja ympäristöasioiden 

sisällyttäminen HKKK:n kursseihin.

TAUL. 8 Henkilökunnan suosimat toimenpiteet

77%
Viikkotiedote

Ympäristötavoitteet Ш Henkilökunta 

■ Opiskelijat
Ympäristöopas

Opetuksen
kehittäminen

50% 55% 60% 65% 70% 75%
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Vastaavasti opiskelijoiden suosikit olivat hieman eri asioita kuin henkilökunnalla. Taulukosta 9 käy 
ilmi, että samoja suosikkeja ovat ympäristötavoitteiden laatiminen ja opetuksen kehittäminen. Selkeä 
ykkönen oli kuitenkin mittareiden kehittäminen ympäristötavoitteille ja tulosten säännöllinen 
julkaiseminen (75%). Neljän suosituimman joukkoon mahtui myös kohta “yhteistyö 
ympäristöasioissa kotimaisten ja/tai ulkomaisten korkeakoulujen kanssa”.

TA UL. 9 Opiskelijoiden suosimat toimenpiteet

Toisaalta konkreettisia toimenpiteitä on mielenkiintoista tarkastella vastausvaihtoehto “ei pidä 
toteuttaa tai tarpeeton” vastausten perusteella. Näin päin tarkasteltaessa opiskelijat ja henkilökunta 
olivat mielipiteissään yksimielisempiä. Kun valittiin kummastakin vastaajaryhmästä, opiskelijoista ja 

henkilökunnasta viisi eniten ei-toivottua, niin niistä neljä oli samoja.

Nämä toimenpiteet käyvät ilmi taulukosta 10. Opiskelijoiden ei-toivotuin oli kohta “Erillinen 
ympäristösivu HKKKrn kotisivuille intemettiin” ja henkilökunnan ei-toivotuin oli kohta 
“Ympäristövastuuhenkilöiden nimeäminen”. Muita epäsuosittuja olivat vuosittainen ympäristöraportti 
HKKK:n vuosikertomuksen yhteydessä, ympäristöaiheinen sivuainekokonaisuus ja 

ympäristökäyttäytymisen opas ja ympäristötiedotteet ja -vinkit Viikkotiedotteessa.
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TA UL. 10 Vähiten suositut toimenpiteet

"Toimenpiteet, joita ei pitäisi toteuttaa"

Ymp.käyttäytymisen opas

Ymp .vastuuhenkilöiden 
nimeäminen

Ymp.sivu intemettiin

Sivuainekokonaisuus

Ympäristöraportti
■ Opiskelijat

■ Henkilökunta

20%

12%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Vähiten kannatusta henkilökunnan parissa sai ympäristövastuuhenkilöiden nimeäminen. Ehkä 
tällainen koetaan aikaavievänä tehtävänä, joka saattaisi viedä liikaa aikaa omalta työltä.

Yleisesti tarkasteltaessa vastauksia voidaan todeta, että aika tasaisesti ollaan sitä mieltä sekä 
henkilökunnan että opiskelijoiden parissa, että yllämainittuja asioita pitäisi HKKK:ssa toteuttaa.

4.4.2 Konkreettiset toimenpiteet yksilötasolla

Kyselylomakkeen kysymysten järjestyksessä kuljettiin yleisestä kohti yksityiskohtaista. Viimeisen 
osion toisessa osassa kysyttiin hyvin yksityiskohtaisista toimenpiteistä. Lista oli laadittu eri lähteistä 
saatujen ja ideoitujen esimerkkien mukaisesti. Ajatuksena oli, että kaikki toimenpiteet ovat teknisesti 
mahdollisia nykypäivän osaamisella ja näin toteutettavissa HKKK:ssa. Kysymykset ja niiden 

vastaukset on jaettu seitsemän eri otsikon alle:

• paperin kierto
e uudelleenkäyttöjä kierrätys
• kiinteistötoimi ja energiankäyttö

• ruokailu
• mitä ostaa ja millä perusteilla?
• koulusta kotiin ja
• keppiä vai porkkanaa?
Lopuksi listataan yhteenvedonomaisesti opiskelijoiden ja henkilökunnan eniten ja vähiten 

kannattamat toimenpide-ehdotukset.
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Yleisesti tarkasteltaessa aineistoa voidaan havaita, että opiskelijoiden ja henkilökunnan mielipiteiden 
välillä on selkeitä eroja. Erot ovat selkeämpiä kuin aikaisemmin käsitellyissä yleisemmän tason 
väittämissä. Tämä johtuu yleensä siitä, että opiskelijat liikkuvat hieman eri tiloissa ja käyttävät 

HKKK:n palveluja eri tavoin kuin henkilökunta.

4.4.2.1 Paperin kierto

Määrältään merkittävin HKKK:n jokaisen organisaation jäsenen käsien läpi kulkeva materiaali on 
paperi. Vertailevana tietona voisi todeta, että esimerkiksi vuonna 1995 Tampereen yliopistossa kului 
1643 A4-arkkia paperia per opiskelija tai työntekijä. Jos HKKK:ssa kuluisi sama määrä, tarkoittaisi se 
6,25 miljoonaa arkkia paperia vuodessa. Kulutetun paperin määrän ollessa suuri HKKK:ssa kannattaa 
sen hankintaan, käyttöön ja kierrättämiseen kiinnittää paljon huomiota. Näin voidaan vähentää 
HKKKn välittömiä ja esimerkiksi paperin hankinnan kautta välillisiä ympäristövaikutuksia.

Tällä hetkellä paperin kierrätyksen toimivuus HKKKssa riippuu useasta eri tekijästä, kuten 
esimerkiksi keräysastjoiden sijoittelusta, asenteista ja tiedon tasosta. Paperin lajittelusta kysyttäessä 
vastaukset jakaantuivat paljon. Hienoinen ero on havaittavissa opiskelijoiden ja henkilökunnan 
välillä. Henkilökunnasta 73% ja opiskelijoista vain 43% oli sitä mieltä, että paperinkierrätys toimii 
hyvin. Opiskelijoista 51% oli sitä mieltä, että paperinkierrätys ei toimi. Henkilökunnasta vain 23% 
koki paperinkierrätyksen huonosti toimivaksi. Tämä suuri ero selittyy luultavasti sillä, että 
henkilökunnalla on työhuoneissaan mahdollisuus laittaa paperi kiertoon, kun taas opiskelijoiden 
paperinkierrätysmahdollisuudet ovat heikkoja tai olemattomia luentosaleissa, kopiokoneiden äärellä 
ja erityisesti ATK-luokissa, missä paperia kuluu jatkuvasti tulostamiseen.

Taulukosta 11 ilmenee, että henkilökunnasta 51% oli sitä mieltä, että paperin lajittelua täytyy tehostaa 
paremmalla keräysastioiden sijoittelulla ja tiedotuksella. Opiskelijoista tätä mieltä oli 74%. Paperin 
kierrätys koetaan selkeästi puutteelliseksi ja ensisijaiseksi kehittämisen kohteeksi HKKKssa. 
Vastustajia paperin kierrätykselle ei löytynyt kuin henkilökunnasta ja sieltäkin vain yksi vastaaja. 
Paperin lajittelun tehostamiseen suhtauduttiin jo ristiriitaisemmin. Vaikka asiaa selvästi kannatettiin, 
niin myös vastustajia löytyi. Henkilökunnasta 11% koki tehostamisen tarpeettomaksi, opiskelijoista

1%.
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T AUL. 11 Paperin lajittelun tehostaminen

"Paperin lajittelun tehostaminen esim. paremmalla 
keräysastioiden sijoittelulla"

14,8°/,

□ Toteutettu tai toimii hyvin

□ Pitäisi toteuttaa tai ei toimi
60%. 51,2% 74,1"/,

■ Ei pidä toteuttaa
40%.

■ En osaa sanoa

Henkilökunta Opiskelijat

Muuta paperin käytön tehostamista voisi olla esimerkiksi kyselylomakkeessa ehdotettu kaksipuolisen 
kopioinnin ja pienentämisen lisääminen. Sitä todettiin kyselyn vastausten perusteella toisaalta jo 
tehtävän, mutta toisaalta sitä pidettiin myös varteenotettavana toimenpiteenä. Pahvin keräyksen 

tehostamista kannatettiin selvästi (henkilökunta 65% ja opiskelijat 75%).

4.4.2.2 Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Tämän otsikon alla käsitellään muiden materiaalien kuin paperin tai pahvin uudelleenkäyttöä ja 

kierrätystä. Kyselylomakkeessa esiteltiin useita eri ideoita, jotka on mahdollista toteuttaa HKKK:ssa. 
Eri toimenpide-ehdotusten saama vastaanotto vaihteli. Vastaajia on selvästi sekoittanut esimerkiksi 
biojätteen keräyksen kohdalla Domus Academican Unicafe-ruokalassa harjoitettu keräys. Unicafe on 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama ruokala ja ei näin kuulu HKKK:uun. Erityisesti 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden luennot ovat samassa rakennuksessa kuin kyseinen Unicafe 

ja näin se ymmärrettävästi mielletään osaksi HKKK:a.

Sekä opiskelijat että henkilökunta ovat selkeästi sitä mieltä, että taukotiloissa pitäisi järjestää 
biojätteen keräys (esimerkiksi kahvinpurut, teepussit, hedelmien kuoret). Myös käytöstä poistettavien 
tavaroiden ja kirjojen myynti opiskelijoille ja henkilökunnalle saa selkeästi kannatusta. Opiskelijoista 
73% ja henkilökunnasta 70% on sitä mieltä, että tällaisia myyjäisiä pitäisi järjestää.

Hieman varautuneempia ollaan värikasettien uudelleenkäytön ja ongelmajätteiden (esimerkiksi 
paristot ja loisteputkivalaisimet) keräyspisteiden suhteen. Nämäkin toimenpide-ehdotukset saavat 

kannatusta kummassakin ryhmässä 50-60%. Epätietoisia on suhteellisen paljon.
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Käytettyjen konttoritavaroiden ja kalusteiden vaihtopörssi ja kalusteiden ja tarvikkeiden korjaaminen 
ja kierrättäminen sisäisesti HKKKissa saa erilaisen suhtautumisen opiskelijoiden ja henkilökunnan 
parissa. Opiskelijoista vain noin 40% kannattaa tällaisia järjestelyjä, kun taas henkilökunnan 

mielipiteen mukaan ne ovat toimenpide-ehdotuksista suosituimpien joukossa.

Tavaroiden ja materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö saa selvästi kannatusta opiskelijoiden ja 
henkilökunnan keskuudessa. Vastustusta ei paljoa ole, toisin kuin käyttötottumuksien muutosta 

vaativissa kohdissa.

4.4.2.3 Kiinteistötoimi ja energiankäyttö

Tässä kohdassa päästään käsiksi mielenkiintoisiin tuloksiin. Toimenpide-ehdotukset, jotka vaativat 
käyttötottumusten muutosta, ovat saaneet ristiriitaisia vastauksia. Sellaiset toimenpide-ehdotukset, 
jotka eivät vaadi käyttötottumusten muutosta, saavat hyvin laajan kannatuksen vastaajakunnalta. 
Näiden vastauksien välisessä erossa konkretisoituu vihertymisprosessin aikaansaama haaste 

organisaatiolle.

Tällä hetkellä HKKK:ssa ei ole panostettu erityisesti energiankäytön vähentämiseen tai yleisesti 
kiinteistön toiminnan ekologisointiin. Kiinteistönpito kuuluu Valtion kiinteistölaitokselle ja näin sen 
ei ole koettu olevan HKKK:n vastuulla. HKKK maksaa valtiolle vuokraa tiloistaan. Vuokraan se saa 
määrärahan suoraan valtiolta. Näin HKKK: 11a ei ole merkittävää mielenkiintoa puuttua 
kiinteistönhoidon kustannusten pienentämiseen, puhumattakaan sen ympäristövaikutuksista.

Kolme eri kohtaa, “Vettäsäästävät suihkut, hanat ja wc:t”, “”Siivouksessa käytettyjen pesuaineiden 
valinta ympäristönäkökohtien perusteella” ja “Sisäilman laadun säännöllinen mittaaminen” saivat 
hyvin saman suuntaisia vastauksia sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta. Niiden toteuttamista 
kannatettiin hyvin selvästi. Niiden joukko, joiden mielestä niitä ei pitäisi toteuttaa, oli pieni.

Vastaavasti kohdat “Kopiokoneiden ja tietokoneiden sammuttaminen pitempien käyttötaukojen 
ajaksi”, “Valaistuksen vaatiman energian vähentäminen säästäväisemmillä käyttötottumuksilla”, 
“Kangaspyyhkeet tai käsipuhaltimet kertakäyttöpyyhkeiden tilalla wc-tiloissa” ja “Huonelämpötilan 
laskeminen yhdellä asteella” saivat kannatusta, mutta eivät läheskään niin paljon kuin edellisessä 
kappaleessa mainitut toimenpide-ehdotukset. Vastustusta oli lähes yhtä paljon kuin kannatusta. Tämä 
perustuu luultavasti siihen, että näiden toimenpiteiden toteuttaminen vaatisi organisaation jäseniltä 

toimintatapojen muutosta.

4.4.2.4 Ruokaloiden toiminta

Ruokaloiden toiminta on merkittävä tekijä organisaation jäsenten viihtyvyyden näkökulmasta. 
Kyselyn tulosten perusteella ruokaloilla koetaan olevan myös merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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Biojätteen keräys koetaan tärkeänä toteuttaa. Tällä hetkellä sitä ei ole toteutettu Katri Anteil Oy:n 

pitämissä kahvila-ravintoloissa Ranskalaisella kouluttaja Chydeniassa.

Ruokaloiden osalta kysyttiin luomutuotteiden käytön lisäämisestä ja biojätteen, lasin ja metallin 
keräyksestä. Biojätteen keräily -kohdan vastaukset eivät ole kovin luotettavia Katri Anteil Oy:n 

pitämien ruokaloiden osalta. Sekaannusta aiheuttaa Domus Academican Unicafen biojätteen keräys. 

Lisäksi kysyttiin myös kertakäyttöastioiden käytön vähentämisestä.

Joka tapauksessa biojätteen keräyksestä ollaan sitä mieltä, että se pitäisi järjestää tai että se toimii 
hyvin. Lasin ja metallin keräyksen osalta vastaukset jakaantuivat tasaisemmin jokaiselle 
vastausvaihtoehdolle. Kummassakin vastaajaryhmässä noin puolet oli sitä mieltä, että ne pitäisi 
järjestää ja noin kolmannes vastasi “en osaa sanoa”. Luomutuotteiden käytön lisääminen sai 
erityisesti opiskelijoilta ristiriitaisen vastaanoton. 37% oli sitä mieltä, että niiden käyttöä ei pitäisi 
lisätä samalla, kun hieman pienempi määrä, 34%, kannatti niiden käytön lisäämistä. Henkilökunta oli 
myönteisempää luomutuotteiden käytön lisäämiselle, 51% kannatti 20%:n vastustaessa.

Kertakäyttöastioiden käytön vähentämisestä opiskelijat ja henkilökunta olivat aika samaa mieltä. 
Noin viidesosa oli sitä mieltä, että niiden käyttöä oli jo vähennetty. Reilu puolet oli sitä mieltä, että 
niiden käyttöä pitäisi vähentää ja noin kymmenesosa oli sitä mieltä, että niiden käyttöä ei tarvitse 

vähentää.

4.4.2.5 Mitä ostaa ja millä perusteilla?

Hankintapolitiikka on eräs merkittävimmistä keinoista organisaatiolle toteuttaa näkyvää ja 
konkreettista ympäristöystävällistä politiikkaa. Tarkasteltaessa tuotevalintoja hankintatoimen 
näkökulmasta joutuvat tuotteen laatu, toivotut ominaisuudet ja hinta usein törmäyskurssille. Tällä 
hetkellä hankintatoimea HKKK:ssa ei ole merkittävästi kehitetty ympäristönäkökulmasta. 
Päärakennuksen remontin yhteydessä 1996-98 on tekninen päällikkö kiinnittänyt hankinnoissa 
huomiota esimerkiksi materiaalien ja kalusteiden kestävyyteen ja ekologisuuteen Valinnoissa on 
otettu näitä kriteereitä huomioon ja niitä on pidetty hyvänä mahdollisena lisänä, mutta valinnan 

pääkriteereitä ne eivät ole olleet

Kyselyssä testattiin kolmen eri kriteerin suosituimmuutta vastaajien näkökulmasta. Järjestys 

muodostui seuraavaksi:
1. Uusiotuotteiden suosiminen HKKK:n hankintapolitiikassa.
2. Joutsenmerkittyjen tuotteiden suosiminen HKKK:n hankintapolitiikassa.
3. Kotimaisten ja paikallisten tuotteiden suosiminen HKKK:n hankintapolitiikassa.
Uusiotuotteet olivat selkeä ykkönen. 76% opiskelijoista oli sitä mieltä, että uusiotuotteita pitäisi 
suosia HKKK:n hankintapolitiikassa. Samaa mieltä henkilökunnasta oli 79%. Joutsenmerkittyjä,
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kotimaisia ja paikallisia tuotteita kannatettiin lähes saman verran. Joutsenmerkittyjä tuotteita haluaisi 
suosia 59% sekä opiskelijoista että henkilökunnasta. Kotimaisten ja paikallisten tuotteiden 
suosiminen sai kannatusta 58% henkilökunnalta ja 53% opiskelijoilta. Sitä mieltä, että yllämainittuja 

tuoteryhmiä ei pitäisi suosia, oli vastaajista noin kymmenes.

Luultavasti tuoteominaisuuksien saama suosituimmuusjärjestys selittyy sillä, että uusiotuotteiden ja 
joutsenmerkittyjen tuotteiden halutut ominaisuudet ovat helpompia todentaa kuin tuotteiden 

kotimaisuus tai paikallisuus.

4.4.2.6 Koulusta kotiin

Liikenne on merkittävä välittömien ympäristövaikutusten aiheuttaja. Yleisesti ajatellen organisaatio 
voi vaikuttaa jäsentensä liikkumistapoihin useilla keinoilla, kepein tai porkkanoin. Tällä hetkellä 
HKKK perii autopaikasta vuosittaisen maksun, jolla kustannetaan parkkipaikan puomin 
pystyttäniiskustannukset. Muita aktiivisia ohjauskeinoja ei käytetä.

Kyselyssä kohta “Henkilöauton parkkipaikan maksullisuus” sai opiskelijoilta kielteisen vastaanoton. 
42% piti tarpeettomana toteuttaa, 13% tarpeellisena. Kolmasosa ei osannut sanoa. Henkilökunnasta 
53% oli sitä mieltä, että maksullisuus on jo toteutettu, 13% oli sitä mieltä, että se pitäisi toteuttaa ja 

18% oli sitä mieltä, että sitä ei pitäisi toteuttaa. 16% ei osannut sanoa.

Kohta “Katettujen pyörätelineiden hankkiminen joka kiinteistön yhteyteen” sai selvän kannatuksen 
sekä henkilökunnalta (68%) että opiskelijoilta (65%). Vastustajia oli alle kymmenes ja epätietoisia 

reilu viidennes kummassakin vastaajaryhmässä.

Opiskelijoiden joukossa ymmärrettävästi suurimman määrän “en osaa sanoa” -vastauksia sai kohta 
“Suihkutilojen rakentaminen henkilökunnalle jokaiseen kiinteistöön”. Puolet henkilökunnasta 
kannatti toimenpide-ehdotuksen toteuttamista 22% vastustaessa sitä.

Kaiken kaikkiaan liikenteeseen liittyviin järjestelyihin suhtauduttiin sekä positiivisesti että 
negatiivisesti. Osa vastaajista kokee muutokset tarpeellisina mutta vastaajista löytyy myös selkeä 
vastustajien joukko. Suuri määrä “en osaa sanoa” -vaihtoehdon valinneita kielii mahdollisesti siitä, 

että asiaa ei olla pohdittuja näin siihen ei osata ottaa kantaa.

4.4.2.7 Keppiä vai porkkanaa?

Viimeisenä kohtana ennen avokysymystä lomakkeessa kysyttiin kahdella eri kysymyksellä vastaajien 
suhtautumista taloudellisiin ohjauskeinoihin ja kannustinpalkkioihin. Tällaisia keinoja käytetään 
monin eri tavoin organisaatioissa. Tavoitteena on lisätä toivotun käyttäytymistavan houkuttelevuutta
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(tässä tapauksessa ympäristöystävällisen käyttäytymisen) tai luoda toiminnan puitteet vähemmän 

ympäristöystävällisille tavoille kalliimmaksi.

Sekä kohta “Toiminnan ohjaaminen ympäristöystävälliseen suuntaan taloudellisten ohjauskeinojen 

avulla” että “Kannustinpalkkioiden maksaminen esimerkiksi materiaalien kulutuksessa säästäville 
yksiköille” saivat varautuneen vastaanoton. Henkilökunnasta reilu puolet kannatti, viidesosa vastusti 

ja neljäsosa ei osannut sanoa. Opiskelijoista hieman suurempi osa, noin 60%, kannatti, kymmenesosa 

vastusti ja reilu neljännes ei osannut sanoa.

4.5 Yhteenveto

4.5.1. Toiminnan painopisteestä ja edellytyksistä

Tärkein kyselyn tulos on se, että kun HKKK:n ympäristötoimintaa kehitetään, ei kahtiajakoa 
opetukseen ja tutkimukseen ja jokapäiväiseen toimintaan pidä tehdä. Kumpaakaan ei voi sulkea 
kehittämisen ulkopuolelle sillä yleisen ajattelun, opetuksen ja toiminnan välillä on selkeä yhteys. 
Mielipiteet jakaantuvat tasapuolisesti kummankin osa-alueen kehittämisen kannattajiin 
henkilökunnan painottaessa hieman enemmän opetusta ja tutkimusta. Merkittävä osa vastaajista on 

sitä mieltä, että kummankin kehittäminen tukee toinen toistaan.

Edellytykset ympäristönäkökulman ja ekologisesti kestävän kehityksen huomioonottamiselle 
HKKK:ssa ovat erittäin hyvät. Vastaajajoukossa koetaan HKKK:lla olevan mahdollisuuksia vaikuttaa 
ympäristön tilaan monella eri tavalla ja tasolla. Epätietoisuus ympäristöasioiden tilasta HKKK.ssa on 
kohtuullisen merkittävää ja tietoa kaivattaisiin lisää. Hieman ristiriitaista on kuitenkin se, että aikaa ei 

haluta kuluvan koulutukseen tai toimintatapojen kehittämiseen.

Merkittäviä kehittämisen esteitä ei koeta olevan ja yleinen asenneilmapiiri (vrt. paradigmat, kpl 2.3) 
on myönteinen. Asenteisiin uskotaan tarvittavan hieman muutosta. Ilmaistujen arvojen ja käytännön 
toiminnan välillä saattaa olla hieman eroa. Tärkeänä kehittämisen kohteena pidetään opiskelijoiden 
ympäristöasioiden tietotaidon parantamista ja siihen panostamista. Toimintatapojen muuttamiseen ja 

kehittämiseen ollaan valmiita.

4.5.2. Mitkä konkreettiset toimenpiteet olivat suosittuja?

Toimenpide-ehdotusten listaa tarkastellaan yhteenvedonomaisesti suosituimmuuden perusteella. 
Prosenttiluvut eivät sinänsä kerro kovin paljoa, mutta kun toimenpide-ehdotukset pistetään vastausten 
antamaan järjestykseen, voi niistä tulkita joitakin painotuksia. Saadut tulokset eivät ole kovin 

yllättäviä.
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Toimenpide-ehdotuksia on listattu kysymyslomakkeen vastausvaihtoehtojen mukaisesti. Erikseen 
esitellään henkilökunnan ja opiskelijoiden mielipiteet. Ensimmäiseksi on esitetty ne toimenpiteet, 
jotka ovat vastaajien mielestä toteutettu ja toimivia. Toiseksi esitellään ne toimenpiteet, jotka olisivat 
vastaajien mielestä tärkeimpiä toteuttaa. Kolmanneksi esitellään ne toimenpiteet, joita ei tarvitsisi 

vastaajien mielestä toteuttaa.

Sekä henkilökunta että opiskelijat olivat hyvin samaa mieltä siitä, mitkä toimenpiteet on toteutettu tai 
toimivat hyvin. Kummassakin vastaajaryhmässä seuraavat kohdat olivat kuuden suosituimman 

joukossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat:

• paperin lajitteluja kierrätys
• henkilöauton parkkipaikan maksullisuus
• paperin lajittelun tehostaminen
• kopiokoneiden ja tietokoneiden sammuttaminen
• kertakäyttöastioiden käytön vähentäminen ja

• biojätteen keräys ruokaloissa.

Henkilökunnan “pitäisi toteuttaa” -listalla (taulukko 12) on ensimmäisenä sisäilman laadun 
säännöllinen mittaaminen. Tätä mieltä on 82% vastaajista. Tämä saattaa johtua HKKK:n joissakin 
rakennuksissa ilmenneistä homeongelmista. Muita suosikkeja ovat järjestyksessä: biojätteen keräys 
taukotiloissa, käytettyjen konttoritavaroiden ja kalusteiden vaihtopörssi, käytöstä poistettavien 
tavaroiden ja kirjojen myynti ja uusiotuotteiden suosiminen HKKK:n hankintapolitiikassa. Seuraavat 
viisi suosituinta näiden jälkeen olivat pyörätelineet, biojätteen keräys, kaksipuolinen kopiointi, 
kalusteiden tarvikkeiden korjaaminen ja kierrättäminen sekä siivouksessa käytettyjen pesuaineiden 

valinta ympäristönäkökohtien perusteella.

TAUL. 12 Henkilökunnan suosimat toimenpide-ehdotukset

Käytettyjen tavaroiden 
vaihtopörssi

Vanhojen kirjojen ja 
tavaroiden myynti

Biojätteen keräys 
taukotiloissa

Sisäilman laadu 
mittaaminen

Uusiotuotteiden
suosiminen

65% 70% 75% 80%
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Opiskelijat ovat suosineet useita samoja toimenpide-ehdotuksia kuin henkilökuntakin (taulukko 13). 
Opiskelijoilla ei erotu selvästi yhtä ylitse muiden. Uusiotuotteiden suosiminen koetaan tarpeellisena 
toimenpiteenä, myös pahvin ja paperin keräyksen tehostaminen, paperin määrän vähentäminen mm. 
kaksipuolisella kopioinnilla ja pienentämisellä on lähes yhtä tärkeää. Viidenneksi eniten kannatusta 

saa vanhojen tavaroiden myynti opiskelijoille ja henkilökunnalle.

TAUL. 13 Opiskelijoiden suosimat toimenpide-ehdotukset

Uusiotuotteiden
suosiminen

Pahvin keräyksen 
tehostaminen

Paperin lajittelun 
tehostaminen

Kaksipuolinen kopiointi ja 
pienentäminen

Vanhojen tavaroiden ja 
kirjojen myynti

Tärkein konkreettisten toimenpiteiden kysymyksistä saatava tulos on se, että konkreettisten tekojen 
tekemiseen ollaan valmiita, jos mahdollisuudet niihin tarjotaan. Merkittäviä eroja ei löytynyt kuin 
vain joidenkin harvojen asioiden kohdalla. Näiden tuloksien jälkeen siirrytään kappaleeseen viisi, 
jossa analysoidaan kyselyn tuloksia, tehdään varsinaiset johtopäätökset ja annetaan suositus 

HKKK:lle.

5. TUTKIELMAN TULOKSET

5.1 Päähavainnot ja niiden arviointi
Tässä kappaleessa käsitellään tutkielman teon aikana syntyneitä havaintoja organisaation 

vihertymisprosesseista ja siitä, miten sellaista pitäisi toteuttaa HKKK.ssa.

Tutkielmaa tehtäessä on haluttu löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
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• Mikä merkitys on paradigmoilla, arvoilla ja käytännön toiminnalla organisaation kulttuurin 

muuttuessa? Miten ne vaikuttavat toisiinsa?
• Mitä ovat menetelmät, joita organisaation vihertymisessä kannattaisi käyttää?
• Miten organisaation jäsenet sitoutuvat muutokseen niin, että sitä myös aidosti tapahtuu?
• Miten HKKK:n toimintaa voitaisiin kehittää mahdollisimman järkevällä ja tuloksellisella tavalla 

ympäristöystävällisemmäksi?
• Mitä ovat ne edellytykset, joita tällaiseen muutokseen tarvitaan?

Tutkielman ensimmäisessä kappaleessa mainittiin konstruktiivisen tutkimustavan avaintekijöiksi 
tulosten arvioinnissa tuloksen relevanssi, konstruktion yksinkertaisuus sekä helppokäyttöisyys!35. 
Tähän ollaan johtopäätöksissä pyritty. Suosituksessa on mainittu toiminnan kehittämisen pääpiirteet 
eikä kaikkiin yksityiskohtiin olla voitu mennä. Yleisesti johtopäätöksissä on pureuduttu muutoksen 

kannalta oleellisimpiin asioihin.

Edellytykset HKKK:lla on siihen, että pystytään näkemään toiminnan puutteet ja korjaamaan niitä 
(yksöissilmukkaoppiminen). Jos halutaan saavuttaa kaksoissilmukkaoppimista eli kyseenalaistaa 
nykyiset toimintamallit ja hakea uusi, parempi tapa toimia, vaatii se aivan toisenlaisia panostuksia. 
Tämän kaksoissilmukkaoppimisen tapahtumisen todennäköisyys on huomattavasti pienempi kuin 
yksöissilmukkaoppimisen ja se vaatii organisaatiolta voimakasta panostusta muutokseen.

5.1.1 Vuorovaikutuksen suunnasta

Tutkimustulokset ja käytännön kokemukset viittaavat siihen, että ihmisten syvän tason perusoletukset 
eli paradigma, arvojen taso ja toiminnan taso eli artefaktit vaikuttavat kaikki toisiinsa. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että kun organisaatiota halutaan viherryttää, täytyy samanaikaisesti kiinnittää 
huomiota sekä organisaation jäsenten paradigmaan, asenteisiin että toiminnan kehittämiseen 

jokapäiväisten toimintojen kautta.

Haastattelujen ja kirjallisuuden perusteella olen tullut johtopäätökseen, että toiminnan ja 
perususkomusten muutos tukevat toinen toisiaan. Vaikka Scheinin mielestä paradigman muutos 
heijastuu artefaktien muuttumisena, niin todisteita toisin päin tapahtuvasta muuttumisesta on 
olemassa. Täydennän hieman Scheinin mallia organisaatiokulttuurin kolmesta eri tasosta ja niiden 

välisestä vuorovaikutuksesta seuraavalla tavalla (kuva 4): 135

135 Niiniluoto, 1. 1985. Edistyminen soveltavissa tieteissä. Teoksessa Kaukonen, E. et ai. (toim.) Tieteen historia ja tieteen 
edistyminen. Suomen Akatemian julkaisuja 2/1985.
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KUVA 4 Organisaatiokulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus täydennettynä

Syvä taso
• perusoletukset/perususkomukset
• tarut, myytit
• legendat, sankarit
• symbolit

Arvojen taso
• arvot, uskomukset 
e normit, pelisäännöt
• asenteet

Käsitteellisyys, 
tiedostamattomuus, 
itsestäänselvyys, 
näkymätön, alitajuinen

8 "LT
Selvempi tiedostamisen 
taso

Käyttäytymisen ja toiminnan taso
• käyttäytyminen
• artefaktit, luomukset
• toimintatavat, tyylit
• rituaalit
• kulttuurin tuotokset

i tr
Konkreettisuus, tiedostavuus, 
näkyvä mutta ei aina 
tulkittavissa oleva

Syvä taso eli paradigmat ja perusoletukset vaikuttavat arvoihin ja käytännön toimintaan. Tämä 
vuorovaikutus ei ole kuitenkaan yksisuuntaista vaan myös toiminta vaikuttaa arvojen ja 
perusoletusten tasoihin (kuvassa 4 olevat isot nuolet). Organisaatiokulttuuri syntyy kaikilla näillä eri 

tasoilla ja tasot vaikuttavat toinen toisiinsa.

Tärkeä johtopäätös, johon olen tutkielman teon aikana päätynyt, on muutoksen monipuolisuuden ja 
monialaisuuden korostaminen. Muutosta täytyy tapahtua usealla eri rintamalla samanaikaisesti, jotta 
organisaatiokulttuuri aidosti muuttuisi kohtuullisen nopeasti. Eri rintamilla tarkoitan ympäristöasian 
tuomista vähitellen esille useissa eri tason asiayhteyksissä. Monipuolisuudella viittaan 
organisaatiokulttuurin eri tasoihin ja vaikuttamiseen jokaisella eri tasolla. Muutosta pitää ja voi 
tapahtua samanaikaisesti eri tasoilla. Samalla, kun käydään esimerkiksi arvokeskustelua tai 
tiedostamattomat paradigmat vähitellen muuttuvat, voidaan kierrättää biojätteitä ravintolassa. Yhtä 
tärkeää on miettiä opetuksen ja tutkimuksen sisältöjä kuin luoda hyvät edellytykset toimivalle 
paperinkierrätykselle tai kiinnittää ohjeita kaksipuolisesta kopioinnista kopiokoneisiin. Kaikki 

ympäristömyönteiset toimenpiteet tukevat toinen toisiaan.

Tärkeää on siis aloittaa toiminnan kehittäminen artefaktien eli jokapäiväisen toiminnan tasolla. 

Käytännön jokapäiväiseen toimintaan pystytään vaikuttamaan välittömästi ja näin muutosprosessi 
saadaan alulle. Artefaktit vaikuttavat asenteisiin ja niin myös vähitellen perusoletuksiin. Toimimalla 
monella eri rintamalla organisaatiokulttuuri kehittyy vähitellen toivottuun suuntaan.
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5.1.2 HKKK:n ympäristöparadigma ja toiminnan kehittäminen

Julkisten organisaatioiden toiminta mielletään usein tehottomaksi ja päätöksentekomekanismit 
hitaiksi. Näin ei asiantila välttämättä kuitenkaan ole. HKKK:n kyky oppia, muuttua ja kehittyä on 

vain siitä itsestään kiinni.

Helsingin Kauppakorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden asenteet ovat myönteisiä 
ympäristöasioiden kehittämiselle ja valmius toiminnan muuttamiseen on olemassa. Tämä antaa hyvät 
edellytykset toiminnan kehittämiselle ympäristöasioita paremmin huomioivaksi.

HKKK:n organisaation paradigma asettunee tekno- ja biosentrisyyden välimaastoon. Vallitseva^) 
paradigma(t) toimii hyvänä pohjana toiminnan kehittämiselle eikä se aiheuta sille estettä. Paradigma 
on tärkeää ottaa huomioon muutoksia toteutettaessa ja arvioitaessa muutosvastarinnan ilmentymiä.

5.1.3 Edellytykset toiminnan viherryttämiselle

Kun organisaation toimintaa halutaan viherryttää, on seuraavien edellytysten hyvä täyttyä, jotta 
oppimista ja muutosta tapahtuisi. Kaikkien osa-alueiden on usein mahdotonta olla täysin kunnossa. 
Muutokselle suotuisien olosuhteiden kehittäminen tapahtuukin yleensä prosessin aikana. Edellytysten 

välttämättömyys ja painotukset ovat luonnollisesti organisaatiokohtaisia.

Uiko- tai sisäpuolinen muutosvoima tarvitaan alullepanijaksi. Tämän muutosvoiman täytyy olla 
sitkeä muutoksen ajamisessa. Tällainen muutosvoima on ollut ja on HKKK:n organisaatiossa mm. 
aihetta tutkiva tai opettava henkilökunta, aiheesta kiinnostuneet organisaation jäsenet, ylioppilaskunta 
ja opetusministeriö. Mikään näistä tahoista ei ole tähän saakka saanut aikaan sellaista muutosta 
HKKK:n toiminnassa, mikä olisi todella merkittävästi muuttanut nykyistä organisaation paradigmaa. 
Monia muutoksia on tapahtunut vähitellen ja suunta on kohti ympäristöystävälIisempää korkeakoulua. 
Vauhti vain on ollut erittäin hidas. Jos ja kun muutosta halutaan saada aikaiseksi, täytyy jonkun tahon 
johdonmukaisesti vaatia tätä tapahtuvaksi. Tällainen muutosvoima saattaisi tämän hetken tilanteen 
valossa olla opetusministeriö. Opetusministeriö pitelee käsissään myös muita HKKK:n toimintaan 
vaikuttavia lankoja. Tilanne saattaa tosin muutaman vuoden sisällä muuttua, sillä esimerkiksi 
HKKK:n muiden sidosryhmien vaatimukset saattavat kehittyä painotuksiltaan toisenlaisiksi.

Seuraava esiintuleva havainto organisaation vihertymisprosessissa on rationaalisen selityksen 
löytäminen toiminnan muuttamiselle. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tavoitteiden määrittelyn kautta. 
Hieman samaa aihepiiriä on asian eli muutoksen sanoman muuttaminen organisaation omalle kielelle. 
Nämä ovat välttämättömiä prosesseja, jotta organisaatio pystyisi muuttumaan. Rationaalisen 
selityksen löytämisellä tarkoitetaan sitä, että muutoksen tarve ja selitys kumpuaa rationaalisista 
perusteista, se on selitettävissä ja hyväksyttävissä. Esimerkiksi HKKK:n vihertymisprosessissa 
tällainen selitys voisi olla toiminnan taloudellisuus, opetusministeriön mahdolliset kepit ja porkkanat
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tai organisaation moraalinen velvollisuus (yhteiskunnallinen “lyhdynkantajarooli”). Organisaation 
itsensä täytyy luoda tämä selitys ja osittain HKKK on sitä jo luonut esimerkiksi määrittelemällä 
arvojaan. Muutosviestin muuttamista omalle kielelle ei ole tapahtunut vielä riittävästi. Se on jatkuva 
työsarka, jossa tarvitaan ulkomaailman ja organisaation välinen “kommunikaattori”, joka kääntää 
organisaation ulkopuolelta tulevat sanomat sopivaan muotoon ja etsii niistä organisaation kannalta 

oleellisimmat asiat. Näitä kommunikaattoreita voi olla ja on useita. HKKK:ssa tällaisia 
kommunikaattoreita ovat olleet mm. ympäristökysymyksiä tutkivat henkilökunnan jäsenet.

Yleisesti muutosprosesseissa ylimmän johdon sitoutuminen on välttämätöntä. Ylimmän johdon 
näkyvä sitoutuminen koettiin täysin välttämättömäksi Tampereen yliopistossa ja Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa. Ilman sitä on muutosprosessia käytännössä mahdotonta toteuttaa. Tämä 

tarkoittaisi HKKK:n kohdalla sitä, että rehtori ja muut johtavat henkilöt ottaisivat ympäristöasioissa 
näkyvän ja aktiivisen roolin. Samalla prosessi saisi ”kasvot”. Näin saataisiin aikaiseksi riittävä 
tietoisuus asiasta organisaatiossa ja itse konkreettisille muutoksille se soisi riittävän hyvän 

kasvualustan.

Selkeää tulosta muutoksen suunnasta ei ole. Top-down -mallin etuna on se, että siinä ylin johto 
sitoutuu projektiin. Ongelmana voi olla tiedonkulku organisaatiossa alaspäin. Muissa malleissa, 
middle-up-down ja bottom-up -malleissa yleisesti todetut edut ja haitat ovat hieman erilaisia, mutta 
ne eivät tarjoa selkeästi toimivampaa mallia kuin top-down -malli. HKKK:n kohdalla on hyvä 
huomata se, että muutos on lähtenyt jo liikkeelle eikä yleisesti muutoksen suuntaa ole tarvetta 
ohjailla. Tarvetta on muutosprosessin ymmärtämiselle ja haittojen minimoimiselle.

Asenneilmapiirin täytyy olla organisaatiossa riittävän suotuisa, jotta kokonaisvaltainen muutos ja 
oppiminen on mahdollista. Sitoutumisen täytyy olla pitkällä tähtäimellä riittävää, jotta prosessilla on 
menestymisen edellytyksiä. Minna Halmeen mielestä jokaisen organisaation jäsenen täytyy sisäistää 
oma ympäristövastuunsa, ennen kuin todellinen muutos on mahdollista. Tällaista ympäristövastuun 
sisäistämistä, myönteistä asenneilmapiiriä ja sitoutumista ei luoda hetkessä, vaan pitkäjänteisellä 
työllä. Kyselyn tulosten mukaisesti asenteet HKKK:ssa vaikuttavat myönteisiltä, joten hyvä maaperä 
muutokselle on ainakin olemassa. Itse prosessin toteuttajilta vaaditaan monia taitoja, jotta jatkossakin 

organisaation jäsenet kokevat ympäristöasiat HKKK:ssa myönteisinä ja näin ymmärtävät oman 
toimintansa ja koko organisaation ympäristövaikutukset. Ymmärtämisen kautta päästään siihen, että 
muutos koetaan mielekkäänä ja ymmärretään toiminnan muuttamisen vaikutukset. Muutosvastarinta 

täytyy ottaa huomioon voimavarana, ei ongelmana.

Tiedotuksen täytyy toimia riittävän hyvin, jotta muutosprosessi onnistuisi. Yli puolet 
ympäristöjärjestelmien kehityshankkeista epäonnistuu sisäisen viestinnän tehottomuuden vuoksi 136.

136 Linnanen, L. & Markkanen, E. & Ilmola, L. 1997. Ympäristöosaaminen - kestävän kehityksen haaste yritysjohdolle. 
Otaniemi Consulting Group, Espoo. s. 175
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Tiedotukseen on järkevää, erityisesti prosessin alkuvaiheissa, panostaa selkeästi eniten voimavaroja. 
Tiedotuksella vaikutetaan kaikkiin edellä mainittuihin muutoksen edellytyksiin ja edesautetaan 

edellytysten syntymistä.

Resurssien täytyy olla riittäviä. Näillä resursseilla viitataan lähinnä aineellisiin puitteisiin, 
mahdollisuuteen käyttää työvoimaa ja taloudellisia resursseja. Mikkelin ja Tampereen kokemusten 
mukaisesti mitään muutosta ei synny ilman näiden tekijöiden olemassaoloa. Vähintään täytyy alussa 
olla yksi ympäristöasioita koordinoiva henkilö. Mahdolliselta työryhmältä ei voi odottaa liikaa vaan 

sen tehtävänä on miettiä suurempia linjoja, ideoida ja koordinoida koko toiminnan kehittämistä. Jos 
joku hoitaa ympäristöasioita sivutoimisesti, ei kyseisen henkilön panostus ole riittävää. Näin muutos 
saattaa jäädä näennäiseksi. Toiminnan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi vaatii konkreettista 
selvittämistä, tiedotusta, yhteydenpitoa jne. jotta asiat muuttuvat. Eri asia on se, millä tavoin 
resurssien käyttö järjestetään. Oleellista on, että työlle löytyy tekijöitä.

Sama havainto hankkeen jatkuvuutta koskien tuli esille voimakkaasti sekä Mikkelissä että 
Tampereella; asiat eivät tapahdu itsestään. Kun prosessi on saatu hyvälle alulle, ei sen jatkamista pidä 
unohtaa. Myöhemmin, kun ympäristöasiat integroituvat organisaation toimintaan, ympäristövastaavan 
työnkuvakin muuttuu ja tällaisen henkilön tarve saattaa vähetä. Henkilökysymykset tosin riippuvat 
voimakkaasti nykyisten organisaation jäsenten kiinnostuksesta ja kapasiteetista hoitaa 
ympäristöasioiden kehittämistä. Tunne projektin jatkuvuudesta varmistaa toiminnan kehittämisen 

mielekkyyden.

5.2 Suositus HKKK: lie
Jos organisaation vihertymisprosessi halutaan saada liikkeelle, niin seuraava luonnollinen kysymys 
on, että miten. Tähän antavat sekä kyselyn tulokset että vertailu Tampereen ja Mikkelin projekteihin 

hyviä vastauksia, sekä konkreettisella että laajemmalla tasolla.

Suosituksessa esitellään keinoja kehittää organisaation toimintaa ympäristöystävällisemmäksi niin, 
että ihmiset sekä viihtyisivät työssään mahdollisimman hyvin että toiminta olisi tuloksellisempaa kuin 
kuin “ennen”. Toiminnan kehittäminen on pitkällinen ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi, joka ei 
pääty koskaan. Prosessi kuitenkin palkitsee tekijänsä ja kaikki organisaation jäsenet pitkällä 

tähtäimellä.

Suositus HKKK:lie annetaan neljässä osassa. Ensiksi luodaan kappaleessa 5.2.1 kuva siitä, mitkä 
voisivat olla HKKK:n strategia ja tavoitteet ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa. Toinen 
taso on konkretion taso kappaleessa 5.2.2. Tässä osassa käydään läpi konkreettisia asioita, 
muutosehdotuksia, sitä miten tavoitteiden asettamat vaatimukset HKKK.n toiminnalle täytettäisiin. 
Nykytilannetta ja organisaation jäsenten ajatuksia peilataan ja poimitaan parhaimmat palat siitä, mitä
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Mikkelin ja Tampereen projekteista on opittavana. Kolmanneksi, kappaleessa 5.23, annetaan 
toimenpidelista ja aikatauluehdotus HKKK:n toiminnan kehittämiselle. Lopuksi, kappaleessa 5.2.4, 

luodaan visio tulevaisuudesta, jotta pystytään näkemään pidemmälle tulevaisuuteen ja lennättämään 

ajatukset arkisten kysymysten parista kohti kokonaisuuksia.

5.2.1 Strategia ja tavoitteet

Kappaleessa 2.7.1 on esitelty EMAS-järjestelmään liittymisen edellytykset. Niiden avulla voidaan 
luoda myös HKKK:lie hyvä toimintamalli tai vertailukohta. Alustava ympäristökatselmus (mm. tämä 
tutkielma) ja ympäristöpolitiikka (HKKK:n arvot), johon koko johto on sitoutunut, ovat jo olemassa. 
Johdon sitoutuminen ei vielä ole välttämättä riittävän konkreettisella tasolla, joten sen eteen täytyy 
tehdä töitä (vrt. MAMK). Näiden tulosten perusteella otetaan käyttöön ympäristöohjelma. Se sisältää 
selkeät toimenpiteet ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi. Ne esitellään kappaleessa 5.2.3.

EMAS-järjestelmä vaatii myös, että käytössä on oltava tehokas ympäristöjärjestelmä tavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi. Tätä ei ole luotu HKKKdle. Tällainen ympäristöjärjestelmä täytyy luoda 
vähitellen. EMAS-järjestelmässä ollessaan organisaation täytyy tuoda julkisuuteen päteväksi todetun 
eli akkreditoidun ympäristötodentajan vahvistama ympäristölausunto. Tämä ei ole vielä tarpeellista. 
Ennemminkin tällainen lausunto voidaan tehdä itsearviointina. Esimerkiksi opetusministeriö tulee 

tällaisen vaatimaan vuonna 1999.

Yleisesti tavoitteena täytyy olla ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ja se, että jokainen 
organisaation jäsen sisäistää oman ympäristövastuunsa ja näin sitoutuu muutokseen.

Selkeä johtopäätös ympäristötoiminnan painopisteestä HKKK:ssa on se, että opetuksen ja 
tutkimuksen ja jokapäiväisen toiminnan välillä ei pidä tehdä eroa. Kumpaakin täytyy kehittää, jotta 

toiminta olisi uskottavaa.

Perusperiaatteena voi pitää toiminnan kehittämisessä seuraavaa ajattelua: taloudellisuus, 
toteutettavuus, yksinkertaisuus. Kun lähdetään kehittämään HKKK:n toimintaa, täytyy aloittaa osa- 
alueista, jotka ovat kaikkein helpoiten toteutettavissa, ovat myös taloudellisia toteuttaa ja ovat 
yksinkertaisia. Tällaiset muutokset on kaikkein helpointa tehdä ensiksi. Vähitellen, kun toiminta 
kehittyy, voidaan keskittyä monimutkaisempiin kysymyksiin ja aikaisempien kokemusten perusteella 
voidaan oppia jotain. Onnistumisten perusteella jaksetaan jatkaa eteenpäin ja sitoutuminen ja 

motivaatio syntyvät organisaatiosta itsestään.

Eräs vastaaja henkilökunnan parista tiivisti mielipiteensä näin:

Minusta on tärkeää, että ympäristöasioista ei tehdä mitään erillistä (projektia) vaan se 
sisällytetään nykyisiin toimintoihin, jolloin se jää elämään suuremmalla todennäköisyydellä
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Tässä piilee totuuden siemen. Kyse ei saa olla erillisestä projektista vaan pienistä askelista, jotka 
vähitellen juurtuvat organisaation toimintatapoihin. Suurta laivaa ei käännetä hetkessä. Edellä 
mainitun ajattelutavan täytyisi olla kaikkea toiminnan kehittämistä ohjaava periaate. Kokonaisuutta ja 
organisaation toimintaa ei voi palastella osiin, vaan sitä pitää ymmärtää kontekstissaan ja alati 

muuntautuvana oliona, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

5.2.1.1 Opetus ja tutkimus

Opetuksen ja tutkimuksen osa-alue on merkittävä, kun halutaan kehittää HKKK:n toimintaa 
ympäristöystävällisemmäksi. Opetus ja tutkimus on yhtäkuin koulun ydinosaaminen. Sillä on 
korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan toiminnan kautta merkittäviä ja kauaskantoisia 
vaikutuksia ympäristön tilaan. Siksi sitä on tässäkin tutkielmassa käsitelty vaikka tutkielman aiheeksi 

on rajattu jokapäiväisen toiminnan kehittäminen.

Kirjoitan oman näkemykseni asiasta tavoitteiden kautta. Painotan edelleen sitä, että opetuksen ja 
tutkimuksen osa-alueeseen on perehdyttävä huomattavasti tiiviimmin lähitulevaisuudessa. Tämä 
tutkielma on vain nopea pintaraapaisu tai katsaus siihen, mihin suuntaan HKKK:n olisi hyvä edetä.

Ympäristöasiat ovat olleet jo pitkään mukana HKKK:n opetussuunnitelmassa ja useissa tehdyissä 
tutkielmissa ja myös väitöskirjoissa. Systemaattinen kurssitarjonta alkoi 1990-luvulla ja on kehittynyt 
vähitellen osaksi Johtamisen laitoksen tarjontaa. Tällä hetkellä “Ympäristö ja liiketoiminta” - 
suuntautumisvaihtoehdon voi lukea joko sivuaineena tai pääaineena. Tällöin aineena täytyy 
varsinaisesti olla organisaatiot ja johtaminen. Suorituksiin hyväksytään myös muiden HKKK:n 
laitosten ympäristöaiheisia kursseja tai kursseja Helsingin Yliopistosta tai Teknillisestä 
Korkeakoulusta. Tämä väylä tarjoaa mahdollisuuden erikoistua ympäristöasioihin sivu- tai pääaineen 

tasolla.

HKKK:n maisteritutkinnon 60 opintoviikon laajuisiin perusteisiin tai yleisiin pääainevaatimuksiin ei 
sisälly ympäristöasioita käsittelevää kurssia. Tällainen koettiin esimerkiksi Mikkelissä hyväksi 
tavaksi integroida ympäristöasiat jokaisen opiskelijan tutkintoon. Kaikilla laitoksilla on kuitenkin 
tarjota jotain oman alansa ympäristökurssia, joten opiskelijat voivat lähes poikkeuksetta lukea 
yksittäisiä ympäristökursseja ja sisällyttää niitä tutkintoonsa. Tämä ei ole kuitenkaan millään tavalla 

pakollista.

Läpäisyperiaatteen toteuttaminen kursseilla on täysin kiinni kyseisestä kurssin vetäjästä. He päättävät 
hyvin pitkälle kurssin sisällöstä ja näin luovat oman linjansa kurssikohtaisesti. Jos läpäisyperiaatetta 
haluttaisiin toteuttaa HKKK:ssa, vaatisi se henkilökunnan koulutusta ja yleensä periaatepäätöksen 

luomista kyseisestä asiasta.
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Sekä tamperelaiset että mikkeliläiset olivat sitä mieltä, että organisaation toiminnan tärkein 
(ympäristö)vaikutus on valmistuva opiskelija. Ajateltaessa asiaa terveellä järjellä tuntuu se hyvin 
luontevalta. Esimerkiksi HKKK:sta valmistuu joka vuosi noin 300 kauppatieteiden maisteria ja lisäksi 
muutama kymmenen lisensiaattia ja tohtoria. Heidän toimintansa niin siviilielämässä, mutta 
erityisesti työelämän kautta, on ympäristömielessä merkittävää. Siksi opetus ja tutkimus on 

avainasemassa HKKK:n toiminnan kehittämisessä.

HKKK:n tavoitteet opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä voisivat olla seuraavat:
• HKKK panostaa ympäristöalan tutkimukseen, harjoittaa korkealaatuista ympäristötutkimusta eri 

laitoksillaan ja on luotettava auktoriteetti kotimaisella kentällä talous- ja ympäristökysymyksissä
• yhteistyötä harjoitetaan muiden korkeakoulujen, yliopistojen, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja 

yritysten kanssa
• yhteistyön kautta osallistutaan tutkimusprojekteihin, jotka lisäävät tietämystä ihmisen, luonnon ja 

talouden vuorovaikutuksesta
• palvelututkimusta tarjotaan ympäristökysymyksissä (vrt. MAMK)
• ympäristöalan kurssien sisältöä kehitetään ja rakennetaan niistä selkeä paketti, jonka voi lukea 

sivu- tai pääaineena
• jokainen opiskelija tutustuu opiskeluaikanaan ympäristökysymyksiin pakollisen kurssin tai 

peruskurssien läpäisyperiaatteen kautta.
• ympäristöalan opintoja tehdään tunnetuksi sekä työnantajiin että opiskelijoihin päin.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon työtä ja erityisesti organisaation jäseniltä panostusta 

asian kehittämiseen.

5.2.1.2 Jokapäiväinen toiminta

Vaikka edellisessä kappaleessa perusteltiin, että opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen 
ympäristönäkökulmasta on oleellisen tärkeää, niin silti tämäkin selvitys puhuu juuri kaikesta muusta 
eli yleisesti HKKK:n toiminnan kehittämisestä ympäristöystävällisemmäksi. Miksi näin? Asialle on 
monta syytä. Ensimmäisenä perusteena on se, että jokapäiväisen toiminnan kehittäminen koskee 
organisaation jokaista jäsentä. Opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen on hieman suppeamman piirin 
tehtävänä. Muita perusteita ovat: opetusministeriö pyysi kummankin osa-alueen kehittämistä ja 
jokapäiväisen toiminnan kehittäminen on koettu helpommaksi muuttaa ja siinä saavutettaneen myös 

mitattavissa olevia taloudellisia säästöjä.

Kuten Markku Anttonen sanoi, täytyy jokaisella olla puhtaat jauhot pussissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jokaisella organisaation toiminnan pääosa-alueella täytyy ympäristöasioiden näkyä. Yhtälailla kun 
opetuksessa ja tutkimuksessa tuodaan ympäristökysymykset esiin, niin yhtälailla se on tehtävä muilla 

osa-alueilla.
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5.2.2 Konkretia jokapäiväisessä toiminnassa

Tässä kappaleessa listataan tiivistetysti konkreettisia esimerkkejä arkipäivän toimintojen 
kehittämisestä ympäristöystävällisemmäksi. Ideat on poimittu useasta eri oppaasta ja erityisesti 

raporteista Ympäristöä säästävä työyhteisö Vesi- ja ympäristöhallituksessa ja Suomen 
ympäristökeskuksessa^"1 sekä Valtion materiaalihankinnat ja ympäristö137 138.

Yleisesti Helsingin Kauppakorkeakoulun arvokeskustelua täytyy jatkaa virallisissa ja epävirallisissa 
merkeissä ja integroida ympäristöasiat osaksi keskustelua korkeakoulun kehittämisestä. 
Laatuprojekteissa korostetaan ympäristönäkökohtia ja kestävän kehityksen tavoitteita.

HKKK:ssa tarvitaan ympäristöasioiden suhteen toimintaa, ei niinkään koulutusta. “Hörhöilyä” täytyy 
välttää ja esimerkiksi ohjeiden äkkinäistä muuttelua ei pidä tehdä. Tämä koettiin Tampereella erittäin 
negatiiviseksi asiaksi. Etenemisen täytyy tapahtua mieluummin liian varovaisesti kuin hätiköiden. 
Tampereen kokemusten pohjalta syntyi yksinkertainen idea kolmen Y:n periaatteesta: 
yksinkertaisuus, yhtenäisyys ja ymmärrettävyys. Näitä kolmea periaatetta noudatettaessa ei sorruta 
liian vaikeisiin sääntöihin tai ohjeisiin, joita kukaan ei ymmärrä eikä näin ole motivoitunut niitä 

toteuttamaan.

Alla on listattu pääpiirteissään konkreettisia, HKKK:ssa toteuttamiskelpoisia toimenpide-ehdotuksia. 

Koulutus ja tiedotus
• aktiivinen ja vuorovaikutteinen viestintä organisaatiossa tunnetuilla välineillä
• sähköisen viestinnän käyttö paperin ja ajan säästämiseksi (kaikille organisaation jäsenille 

edellytykset käyttää sähköpostia ja internetiä)
• ympäristökäsikirja henkilökunnalle ja opiskelijoille
• uusien opiskelijoiden perehdytys tutustumispäivillä, yhteiset projektit ylioppilaskunnan kanssa
• jäteneuvojan tms. ja ympäristövastuuhenkilöiden valitseminen

Energian ja veden kulutus 
e energian ja veden kulutuksen vähentäminen 
e uusiutuvien energialähteiden suosiminen 
e jatkuva seuranta ja säästötavoitteiden asettaminen
• ilmastoinnin kehittäminen ja lämmön talteenotto
• kellokytkimet, kulkukytkimet
• polttimot (energiansäästölamput ja loisteputket tavallisten hehkulamppujen sijasta)
• öisin ja viikonloppuisin lämpötila voi olla alempi kuin päivällä
• ajastimet kopiokoneisiin, tietokoneisiin tms. laitteisiin

137 Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 1994. Ympäristöä säästävä työyhteisö Vesi- ja ympäristöhallituksessa ja 
Suomen ympäristökeskuksessa. Vesi- ja ympäristöhallitus nro 602.
138 Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto 1993. Valtion materiaalihankinnat ja ympäristö. Ympäristöministeriö, 
Helsinki. Työryhmän mietintö 1/1993.
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• käyttöneuvonta ja selkeät ohjeet (esimerkiksi ATK-luokkien virrankatkaisu joka koneesta, ei 
pääkytkimestä)

• vettäsäästävät suihkut, hanat ja WC-pöntöt 

Hankintapolitiikka
• vihreän hankintamatriisin luominen
• ympäristöä säästävään käyttäytymiseen kannustava hinnoittelupolitiikka
• joutsenmerkin, luomun, kotimaisuudenpa uusiotuotteiden suosiminen
• paperin hankinta tärkein yksittäinen tekijä; panostus paperin ympäristöystävällisyyteen
• siivouskemikaaleista luopuminen

Jätteiden määrän ja uusiutumattomien materiaalien käytön vähentäminen 
Jätteiden käsittelyssä eri vaihtoehdot asetetaan paremmuusjärjestykseen:
• jätteiden määrän vähentäminen niin, että tuotetta ei hankita
• tuotteen uudelleenkäyttö
• tuotteen kierrätys
• jätteen poltto ja energian talteenotto ja
• hävitys kaatopaikalle.

Toimenpiteitä jätemäärän ja sen ympäristövaikutusten pienentämiseksi:
• harjoitustöiden ulkoasusuositukset
• HeSE printin 1. kuvalaitoksen julkaisupolitiikan kehittäminen ympäristöystävälliseksi
• paperin käytön vähentäminen -> 2-puolinen kopiointi
• muovikassien korvaaminen paperisilla, kankaisilla tai verkkokasseilla
• kansioiden tms. materiaalina paperi ja jos muovi, niin kierrätetty muovi
• paperisilppureihin muovisäkkien tilalle paperipussit tai erityiset telineet, jotta paperin voi heti 

kierrättää
• WC-tiloihin rullapyyhkeet
• tarvikkeiden, kalusteiden ja laitteiden kierrätyspörssi
• kierrätysmateriaalista valmistetut kopiokoneet, 2-puolinen mahdollisuus, pienennys 

Keräys seuraaville:
• ruokajätteet sekä ruokaloissa että taukoti loissa
• valkoinen toimistopaperi
• sekalaatuinen paperi
• pahvi
e pakkaukset, maitotölkit yms.
• lasi
• metalli (säilykepurkit yms.)
e ATK-kirjoittimien värikasetit
• ongelmajätteet (patterit, lamput, maalit jne.)
• sekajäte
• erikseen isompien jakeiden kierrätys: tarvikkeet, kalusteet, rakenteet yms.

Virka- ja työmatkat
• neuvonta ja tiedotus liikenteen negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi



104

• parkkipaikan maksullisuus kulujen peittämiseksi
• pyöräilyn edellytysten kehittäminen (katetut telineet, lukittava varasto, suihkutilat)
• virkamatkoilla ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suosiminen
• puhelin- & videoneuvottelut turhan matkustamisen välttämiseksi
• sähköautoja sisäisen jakelun ja henkilökunnan käyttöön

Viihtyisyys
• erilliset, hyvin ilmastoidut tupakointitilat

• viherkasvit
• ulkotilojen siisteys ja viihtyisyys 
e viheralueiden kunnostaminen
• melun vähentäminen sisä-ja ulkotiloissa
• sisäilman riittävä kosteus
• sisäilman laadun mittaukset asbesti-, home- ja vastaavien ongelmien ennakoimiseksi
• ergonomia (tuet, tietokoneiden häikäisysuojat jne.)

Kaiken kaikkiaan tiivistän johtopäätökseni kolmen Y:n periaatteeseen: tärkeää on asioiden 
yksinkertaisuus, yhtenäisyys ja ymmärrettävyys. Tämä ei koske pelkästään jotain tiettyä sektoria, 
vaan se koskee kaikkea toimintaa. Ympäristöasioista ei pidä tehdä liian vaikeita. Kuten eräs kyselyyn 

vastannut henkilökunnan edustaja totesi:

Käytännön toimet ennen hienoja visioita ja arvokeskustelua, jotta uskottavuus säilyy.

Kumpikin tukee toinen toistaan, mutta siinä asiassa voi varmasti jokainen olla samaa mieltä, että 
pelkät suunnitelmat ja arvokeskustelu eivät riitä, vaan tarvitaan myös käytännön toimintaa sanojen 
tueksi. Näin ei synny ongelmaa liian suuresta kuilusta ilmaistujen arvojen ja toiminnan välillä.

5.2.3. Toimenpidelista ja aikatauluehdotus

Tapoja edetä on monia ja varmasti useat eri mallit sopisivat HKKK:n tapaisen organisaation käyttöön. 
Soveltamani malli on kirjasta The Learning Company - A Strategy for Sustainable Development139. 
Alkuperäistä mallia mukaillen olen luonut seuraavan ehdotuksen HKKK:lie. Ohessa on myös katsaus 
jo tehtyyn työhön. Toimenpidelistan ehdotuksen pohjana on käytetty myös EMAS- 
ympäristönhallintajärjestelmän perusperiaatteita.

139 Pedler, M. & Burgoyne J. & Boydell, T. 1997. The Learning Company - A Strategy for Sustainable Development. 
McGraw-Hill 2nd ed. s. 66-68
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Vuosi 1996
• Ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman luonti
• Vastaus opetusministeriön kirjeeseen

Vuosi 1997
e Ympäristövaikutusten kartoitusta
• Kestävän kehityksen työryhmän perustaminen ja työn aloittaminen
• Kysely henkilökunnalle ja opiskelijoille
• Arvokeskustelua

Kevät 1998
• Korkeakoulun arvojen hyväksyminen
• Kestävän kehityksen kyselyn tulosten analysointi ja toimenpiteet tutkielman pohjalta
• Kestävän kehityksen työryhmän jälleenperustaminen

Syksy 1998
• Näyttävä lähtölaukaus päärakennuksen avajaisten yhteydessä 
e Tavoitteiden hyväksyminen HKKK:n hallituksessa
• Projektien käynnistäminen konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi
• Rakennusprojektien käynnistäminen (esimerkiksi pyöräkatokset)
• Työryhmien valitseminen osaprojekteille
• Työntekijän palkkaaminen ja resurssien osoittaminen ympäristöprojektille
• Ympäristövastaavien valinta henkilökunnan keskuudesta
• Selvityksen tekeminen opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä kestävän kehityksen tavoitteita 

vastaavaksi
• Selvityksen tekeminen Mikkelissä sijaitsevien HKKK:n toimintojen ympäristöasioista 
e Mahdollisten muiden selvitysten teon käynnistäminen
• Pilottiprojektin käynnistäminen esim. Johtamisen laitoksella
• Yhteistyön tiivistäminen KY:n, Ekonomiliiton ja muiden läheisten yhteistyökumppanien kanssa
• Yhteistyökumppanien haku yritysten, esim. HKKK:n tavarantoimittajien parista ja muista 

korkeakouluista

Kevät 1999
• Syksyllä käynnistettyjen projektien jatkaminen
• Tulosten arviointi
e Uusien tavoitteiden asettaminen
• Selvityksien valmistuminen ja tulosten analysointi

Syksy 1999
• Opetusministeriön arviointi saavutetuista tuloksista
• Julkaisutoimintaa
• Toiminnan kehittämistä edelleen
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5.2.4 Visio “Helsingin Kauppakorkeakoulu 2006”

Kun opetusministeriön vuonna 1996 saapuneesta kirjeestä, jossa pyydettiin toteuttamaan kestävää 
kehitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla, on kulunut 10 vuotta, on Helsingin Kauppakorkeakoulun 

toiminta kehittynyt seuraavalla tavalla:

Koko maailmaa ja myös sen jokaista valtiota koskettavien ympäristökysymysten monimutkaistuessa 
ja laajetessa vaaditaan yhä useamman tieteenalan yhteisponnisteluja ja entistä enemmän myös 
vastauksia paikallisiin ympäristöongelmiin. Samalla ympäristökysymykset nähdään voimavarana 
esimerkiksi yrityksille ja erityisesti suomalaiselle teollisuudelle ja liike-elämälle. Näiden trendien 
vahvistumisen kautta myös ympäristöopetus ja -tutkimus ovat korkeassa kurssissa HKKKrssa. 
Tutkimuksen kautta pystytään löytämään vastauksia yhteiskuntaa polttaviin kysymyksiin ja opetuksen 
kautta lisätään yleisesti kyltereiden ympäristötietämystä. Opetustarjonnassa on myös kapean alan 
erikoiskursseja, jotka on suunnattu pääaine- tai jatko-opiskelijoille. Opetuksen ja tutkimuksen saralla 
käydään tiivistä keskustelua ja tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. HKKK näkyy ja kuuluu 
luotettavana tietolähteenä medioissa ja on usein siteerattu taho eri yhteyksissä.

Ulkomaille HKKK näkyy Suomen johtavana kauppakorkeakouluna, jossa on korkean tason osaamista 
monilla eri alueilla, myös ympäristökysymysten parissa. Mm. HKKK:n intemet-sivuilta voi käydä 
tutustumassa korkeakoulun monipuoliseen toimintaan ja saada käsityksen myös siitä, miten HKKK 
on luonut oman, innovatiivisen lähestymistapansa ympäristökysymyksiin. Näin organisaation 
konkreettiset ympäristövaikutukset ovat pienentyneet huomattavasti ja opiskelijoiden tietotaso 
ympäristökysymyksissä on tulevia työtehtäviä ajatellen riittävä ja joillekin kilpailukeino tiukkenevilla 
työmarkkinoilla. Yhteistyötä ulkomaisten kumppanien kanssa harrastetaan muun muassa 
kielikursseilla käytävillä videoneuvotteluilla. Kansainvälisellä kentällä HKKK näkyy myös liityttyään 
kansainväliseen ympäristöyhteistyöverkkoon. Tällä foorumilla HKKK pystyy luomaan arvokkaita 
kontakteja ja vaihtamaan ajatuksia samoja kysymyksiä tutkineiden yliopistojen ja korkeakoulujen 

kanssa.

Korkeakoulun jokapäiväinen toiminta on muuttunut sitten 90-luvun ja ympäristöön kohdistuva 
kuormitus pienentynyt dramaattisesti, vaikka henkilömäärät ja toiminta ovat lisääntyneet. Tämä on 
saavutettu pienillä panostuksilla ja määrätietoisella työllä kymmenen vuoden aikana. 
Ympäristöpolitiikka luotiin 90-luvun puolivälissä ja rimaa on nostettu vähitellen korkeammalle. 
Toiminnan kehittämistä on hoidettu korkeakoulun kaikissa elimissä ja toimintaa on koordinoinut 
työryhmä, jonka kokoonpano on vaihdellut tarpeen mukaan. Työryhmää on ollut auttamassa 
projektisihteeri ja välillä tutkielmantekijät ja harjoittelijat. Vähitellen ympäristöystävälliset 
toimintatavat ja valinnat ovat muuttuneet itsestäänselvyyksiksi.

Organisaation toiminnan muuttuminen ja muuttaminen on hankalaa eikä HKKK tee poikkeusta. 
Toiminta on tapahtunut organisaation jäsenten ehdoilla ja heidän mielipiteitään kuunnellen.
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Ympäristöasioista on tiedotettu useita eri kanavia pitkin ja vuorovaikutuksen syntymiseen on 
panostettu. Näin on ympäristöprojekti koettu kaikkia koskevaksi. Tiedotuskanavien kautta ollaan 
pystytty luomaan myönteinen me-henki organisaatioon ja saatu vahvistettua organisaation 
identiteettiä. Näin kaikki ovat sitoutuneita ja ymmärtävät ympäristöasiat positiivisena 
välttämättömyytenä, ei ylimääräisenä vaivana. Puitteet on luotu niin hyviksi ja toimiviksi, että 
tavallisen organisaation jäsenen ei tarvitse erityisemmin päätään vaivata ympäristökysymyksillä, vaan 
hän voi suunnata kaiken energiansa omaan työhönsä. Palautekanaviin ja siihen, että tieto kulkee eri 

suuntiin, on panostettu.

Koulutustilaisuuksia on ollut niukasti vuosien varrella, sillä niitä pidetään vain akuuttiin tarpeeseen. 
Henkilökunnan työaikaa ei kuluteta kursseilla istumiseen, vaan toimintaa kehitetään jatkuvan 
tiedottamisen ja pienten parannusten kautta. Opiskelijoille asiat tulevat tutuiksi tutustumispäivien, 
ympäristöoppaan ja tiedotuslehden kautta. Myös kaikilla kursseilla ympäristökysymyksiä käsitellään 
läpäisyperiaatteella. Ylioppilaskunta on korkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestämässä tapahtumia 
ja kehittämässä korkeakoulun toimintaa. KY myös palkitsee vuosittain korkeakoulun parhaan 

ekoteon.

Tietenkään kaikki ei ole ollut ruusuilla tanssimista. Vaikeuksia on ollut, mutta koko organisaation 
sitoutuminen asiaan on auttanut kehittymistä. Ongelmia on ollut mutta tekemällä asioita 
johdonmukaisesti, järkevästi ja vapaaehtoiselta pohjalta, on saavutettu hyviä tuloksia. Kaikkien ei 

tarvitse tietää kaikkea, vaan tärkeää on, että jokainen voi osallistua omalla tavallaan.

Kiinteistöjen pitoon kuluu murto-osa energiaa, vettä ja muita hyödykkeitä, kun verrataan 1990-luvun 
huippulukemiin. Nämä säästyneet rahat on panostettu investointien takaisinmaksuäjan jälkeen 
rakennusten käytännöllisyyteen ja mukavuuteen. Päärakennuksen ja Chydenian taannoisissa 
remonteissa on toteutettu ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten viihtyvyyttä ja vähentävät niiden 
aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Valaistusta, lämmitystä ja vedenkäyttöä on kehitetty teknisillä 
ratkaisuilla, jotka eivät aiheuta muutoksia käyttäjän toimintatapoihin, mutta vähentävät 
ympäristökuormitusta. Hengitysilman laatuun on panostettu valitsemalla myrkyttömiä materiaaleja ja 
huolehtimalla hyvästä ilmanvaihdosta. Homeongelmat on ratkaistu laadukkaalla uudisrakentamisella 
ja säännöllisillä sisäilman laadun mittauksilla. Työturvallisuutta ja sosiaalista viihtyvyyttä on 
parannettu monilla pienillä keinoilla (esimerkiksi näyttöpäätteiden häikäisysuojat). HKKK on 
rakennettu viihtyisäksi ja vehreäksi kampusalueeksi kattamalla rakennuksien ympäristöstä 
parkkipaikkoja ja vähentämällä liikennettä katkaisemalla kadunpätkiä. Työntekijöiden ja 
opiskelijoiden tyytyväisyys omaan korkeakouluunsa on hyvä ja viihtyvyys siellä on parantunut 

verrattuna aikaisempaan.

Työntekijöitä ja opiskelijoita kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Tukemalla 
ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja ja rakentamalla hyvät katokset ja pukuhuonetilat
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pyöräilijöille on luotu hyvät edellytykset käyttää polkupyörää tai apostolin kyytiä. Näin on vähennetty 
liikenteen kautta syntyviä välillisiä ympäristövaikutuksia. Koulun sisäinen posti kulkee eri 
rakennusten välillä sähköautolla. Samalla tämä auto toimii HKKK:n liikkuvana positiivisena 
mainoksena Etu-Töölössä. Muutama sähköllä toimiva henkilö- ja pakettiauto on myös henkilökunnan 
käytettävissä yrityskäynteihin yms. työpäivän aikana. Näin ei ole välttämätöntä tulla omalla autolla 

töihin.

Itse korkeakoulun ja organisaation jäsenten päivittäiset toimintatavat ovat muuttuneet 
tehokkaammiksi, taloudellisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Yksipuolista kopiointia kuulee 
harrastettaneen vielä joskus 90-luvulla. Paperinkulutus on vähentynyt huomattavasti useasta eri 
syystä. Taloudellisilla ohjauskeinoilla ja moderneilla teknisillä ratkaisuilla on pystytty ohjaamaan 
ihmisten käyttäytymistä ympäristöystävälliseen suuntaan. Selkeillä ja yksinkertaisilla ohjeilla on 
kehitetty toimintatapoja ympäristölle ystävällisemmiksi. Hintaohjausta on tietysti tapahtunut myös 
korkeakoulusta riippumattomista tekijöistä johtuen, kuten esimerkiksi valtiovallan säätelyn ja 
verotuksen muuttumisen kautta. Jätettä organisaatiossa ei synny käytännöllisesti katsoen enää 
ollenkaan, sillä jätteen määrä on vähentynyt ja se mikä syntyy, pystytään käyttämään uudestaan tai 
kierrättämään. Vanhentuneet tietokoneet myydään edullisesti opiskelijoille tai muille tarvitseville. 
Yleisesti tietokoneiden käyttökapasiteettia on lisätty ympäri vuorokauden auki olevilla 

tietokoneluokilla.

Hankintatoimessa korkeakoulun kriteerit ovat kehittyneet niin, että tärkeintä on 
kokonaistaloudellisuus. Kaikki hankintapäätökset tehdään vihreän hankintamatriisin avulla. Siinä 
kriteereinä ovat ensisijaisesti käyttömukavuus ja laatu. Näiden lisäksi kiinnitetään huomiota 
kestävyyteen, korjattavuuteen ja vertaillaan tuotteiden ympäristövaikutuksia elinkaarianalyysin 
avulla. Elinkaarianalyysi on ollut pakollinen tuotetieto vuosituhannen vaihteesta lähtien, joten vertailu 

on oleellisesti helpottunut.

HKKK:n arvokeskustelua käydään vilkkaana ja koulutuksen ja toiminnan laatu on korostunut 
entisestään. Toisaalta sekä henkilökunta että opiskelijat vaativat oppilaitokseltaan eri asioita kuin 
kymmenen vuotta sitten. Myös sidosryhmät ovat kiinnostuneita koulun toiminnan kaikista eri osa- 
alueista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta korkeakoulun toiminnassa. Korkeakoulun 
ympäristöasioista kerrotaan toimintakertomuksessa ja lisäksi näyttävällä julkaisulla muutaman 
vuoden välein. HKKK on esillä kestävän kehityksen edelläkävijänä eri yhteyksissä.

Paavo Lipposen hallitus asetti 1990-luvulla alkukaudellaan ohjelmassaan erääksi tavoitteeksi, että 
vuosituhannen vaihteeseen mennessä kestävän kehityksen periaatteet vahvistuvat. 
Ympäristöpolitiikan lähtökohtana on taata turvallinen ja terveellinen ympäristö ja luonnon



109

monimuotoisuus myös tuleville sukupolville.1411 Vuosituhannen vaihteen jälkeen tämä tavoite on 
ymmärretty perustelluksi ja tärkeäksi ja sen takia kestävän kehityksen painoarvoa on lisätty 
yhteiskunnan kaikilla ei aloilla. Vuonna 2006 polkupyörälähetti tuo tärkeän näköistä postia 
HKKK:lie; kirjekuori sisältää kutsun Mäntyniemeen. Kirjeessä kutsutaan HKKKn edustajat 
vastaanottamaan valtiovallan tunnustus esimerkillisestä toiminnasta kestävän kehityksen 
edistämiseksi opetuksen, tutkimuksen ja korkeakoulun jokapäiväisen toiminnan alueilla. Tämä 
huomionosoitus organisaation toiminnan tehostumisen ja jäsenten parantuneen viihtymisen ohella 

vahvistaa hyväksi 1990-luvulla valitun toimintastrategian ympäristöasioiden huomioonottamisesta ja 
kestävän kehityksen edistämisestä. Sen kehittämistä ja toteuttamista aiotaan edelleen jatkaa.

5.3 Jatkotutkimuksen aiheita
Tiedon määrä maailmassa on lisääntynyt räjähdysmäisesti. 1660-luvulla oli tieteellisiä julkaisusarjoja 
noin 300. Tällä hetkellä julkaistaan yli 120 000 tieteellistä julkaisusarjaa. Myös ympäristöä koskevan 
tiedon voi olettaa kasvaneen eksponentiaalisesti koko 1900-luvun ajan, jollei jopa enemmänkin.Hl 
Tällä hetkellä voidaan sanoa, että tietopohjamme luonnon toiminnasta on jo riittävällä tasolla. Se 
alue, jolla tarvitaan entistä enemmän tutkittua tietoa on juuri yhteiskunta- ja taloustieteet.

Jos ympäristökysymyksiin halutaan löytää ratkaisuja, tarvitaan lisää soveltavaa tutkimusta ja eri 
tieteenalojen välistä yhteistyötä* 142. Yhden ainoan ihmisen tai tutkimuslaitoksen ymmärrys ei riitä 
hahmottamaan koko maailmaa, vaan siihen tarvitaan voimakkaita yhteisiä ponnisteluja ja poliittista 
päätöksentekoa. Tärkeää on myös kansainvälisten kysymysten ohella paikalliset ratkaisut. Suuretkin 
ympäristöongelmat syntyvät aina hajakuormituksen kautta. Sen takia ratkaisuja voidaan ja täytyy 
hakea paikallisilla ratkaisuilla. Esimerkkinä paikallisista ratkaisuista ovat juuri organisaatiokohtaiset 
ympäristöohjelmat ja niiden integrointi koko organisaation toimintaan ja sitä kautta välillisesti 

ympäröivään yhteisöön.

Organisaatioteorialla on paljon annettavaa tutkittaessa organisaatioiden vihertymistä. Kun 
organisaatiokulttuuria ja sen eri tasojen välistä vuorovaikutusta opitaan ymmärtämään paremmin, 
pystytään löytämään tehokkaita keinoja organisaatioiden viherryttäm¡seksi. Organisaatioiden ja 
niiden jäsenten toiminnan motiiveja ja tavoitteita täytyy tutkia edelleen. Tämän näkökulman kautta 
pystytään kehittämään sellaisia rakenteita ja edellytyksiä, jotka kannustavat ympäristöystävälliseen 
käyttäytymiseen ja luovat sille konkreettiset edellytykset. Näin myös luotaisiin vähitellen uutta, 

kestävää paradigmaa, joka sallisi toiminnan kehittämisen ympäristöperustein.

HO Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 1994. Rion päätösten kansallinen toimeenpano - Suomen suunnabi kestävä 
kehitys. Vesi-ja ympäristöhallitus nro 543. s. 11
Hl Wahlström, E. & Hallanaro, E. & Manninen, S. 1996. Suomen ympäristön tulevaisuus. Edita, Helsinki, s. 256
142 Kosola, M. & Laikari, H. & Miettinen, P. 1996. Ympäristötalous - ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.
Suomen ympäristökeskus, Edita.
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Tutkielmassa ei olla yksityiskohtaisesti paneuduttu vihertymisprosessin teknisiin kysymyksiin. 
Ympäristöasioiden seurantajärjestelmää, mittareita ja menetelmiä täytyy tutkia perusteellisemmin 

HKKK:ssa. Myös opetus ja tutkimus on lähes sivuutettu tässä tutkielmassa. Näistä aihealueista on 

välttämätöntä tehdä erillisiä selvityksiä, jotka määrittävät tavoitteet ja toimenpiteet HKKK:lle.

Kasasen mukaan edellytetään aina toimivuuden nimenomaista todentamista käytännössä143. 
Tutkielma ei täytä täysin konstruktiivisen tutkimusotteen vaatimuksia. Todentaminen on hyvä 
jatkotutkimuksen aihe. Vihertymisprosessia ja organisaation jäsenten suhtautumista olisi 
mielenkiintoista ja toiminnan kehittämisen kannalta oleellista tutkia esimerkiksi kahden vuoden 
kuluttua. Luultavasti opetusministeriö tulee vaatimaan jatkossakin selvitystä kestävän kehityksen 
vaatimuksien toteuttamisesta HKKK:ssa, joten tutkimus on siitäkin näkökulmasta perusteltua.

5.4 Lopuksi
Kaiken kaikkiaan HKKK:ssa tapahtunut aikaisempi, ennen tutkielman tekoa tapahtunut kehitys kohti 
ympäristöystävällisempää korkeakoulua on ollut huomattavaa. Kehitys ei ole vain ollut riittävän 
ripeää. Lähitulevaisuudessa HKKK: 11a on kaikki edellytykset tulla “kestävän kehityksen 
mallikorkeakouluksi”. Korkeakoulun toiminnan kehittäminen huomioimaan kestävän kehityksen 
haasteita ei ole enää tekninen ongelma. Keinoja ja tapoja on; se on puhtaasti tahtokysymys. 
Ympäristöasioiden kehittämisellä saavutetaan useita etuja, jotka kehittävät organisaation toimintaa 
positiivisella tavalla. Sillä pystytään kohottamaan organisaation jäsenten elämänlaatua ja 
organisaation toiminnan tehokkuutta ja mielekkyyttä. Koen, että ympäristöasioiden kehittäminen on 
HKKK:lie sekä loistava mahdollisuus että samalla yhteiskunnallinen velvollisuus.

Tulevaisuuteen on vaikea nähdä tarkasti ilman kirkasta kristallipalloa. Vaikka minulla ei 
kristallipalloa olekaan, niin uskon ympäristötrendin väistämättömyyteen. Maapallo asettaa reunaehdot 
ihmisen toiminnalle ja näihin ekosysteemin reunaehtoihin täytyy sopeutua ennemmin tai 
myöhemmin. On järkevää yrittää sopeutua niihin vähitellen, sen sijaan että koko ajan pelkäisimme 
taivaan putoavan niskaan. Ihmiskunnalla ja erityisesti länsimailla on käsissään ennennäkemätön valta 
ja samalla vastuu maailman toiminnan säätelemisestä ja hallitsemisesta. Meidän jokaisen täytyy 

kantaa kortemme kekoon.

143 Kasanen, E. & Lukka, K. & Siitonen, A. 1991. Konstruktiivinen tutkimusote liiketaloustieteessä. Liiketaloudellinen 
Aikakauskirja 3. s. 301-329
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Kestävä kehitys ja korkeakoulut

Paavo Lipposen hallitus on ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi, että vuosituhannen vaihteeseen 
mennessä kestävän kehityksen periaatteet vahvistuvat yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ympäristö
politiikan lähtökohtana on taata turvallinen ja terveellinen ympäristö ja luonnon monimuotoisuus 
myös tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen näkökulma on osa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä. Tämän 
näkökulman liittämiseksi koulutukseen ja tutkimukseen on toteutettu tai käynnistymässä monia 
kehittämistoimia. Lisäksi on tärkeää, että kestävän kehityksen periaatetta toteutetaan varsinaisen 
koulutuksen ja tutkimuksen ohella myös kaikessa muussa korkeakoulun toiminnassa.

Valtioneuvoston 21.12.1995 hyväksymässä koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 1995-2000 todetaan, että oppilaitokset perus
koulusta korkeakouluihin toteuttavat myös oman laitoksensa arkipäivässä (hankinnat, jätehuolto, 
energiahuolto, liikennejärjestelyt jne) kestävän kehityksen periaatetta. Tulos arvioidaan vuonna

1999.’

Edellä mainittuun valtioneuvoston kannanottoon viitaten opetusministeriö pyytää kutakin tiede- 
ja taidekorkeakoulua osaltaan ryhtymään toimiinkestävänkehityksea periaatteiden toteuttamiseksi 
myös muussa korkeakoulun toiminnassa kuin varsinaisessa opetuksessa ja tutkimuksessa. Opetus
ministeriö pyytää niitä korkeakouluja, joilla sellaista ei vielä ole, valmistelemaan asiasta erityisen 
toimenpideohjelman. Ohjelmia valmisteltaessa suositellaan korkeakoulujen välistä yhteistyötä. 
Opetuksen ja tutkimuksen osalta, kehittämistoimet suunnitellaan ja toteutetaan erikseen.

Toimenpideohjelmat pyydetään toimittamaan opetusministeriölle tiedoksi 31.12.1996 mennessä. 
Valtioneuvoston kannanoton mukaisesti kestävän kehityksen edistämisessä saavutetut tulokset 
arvioidaan vuonna 1999.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja Markku Linna
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1. Johdanto

Opetusministeriö on 5.2.1996 lähettämällään kirjeellä pyytänyt Suomen tiede- 
ja taidekorkeakouluja valmistelemaan erityisen toimenpideohjelman kestävän 
kehityksen periaatteiden toteuttamiseksi myös muussa korkeakoulun 
toiminnassa kuin varsinaisessa opetuksessa ja tutkimuksessa. 
Toimenpideohjelmat pyydettiin toimittamaan opetusministeriölle tiedoksi
31.12.1996 mennessä. Kestävän kehityksen edistämisessä saavutettuja tuloksia 
tullaan arvioimaan vuonna 1999.

Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen asetti 28.10.1996 
työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä asiasta esityksiä ja valmistella ohjelma 
Helsingin kauppakorkeakoulun toimintaa varten. Työryhmään nimettiin:

- vanhempi tutkija Raimo Lovio, Johtamisen laitos, puheenjohtaja
- KY:n ympäristövastaava Antti Laukkanen, ylioppilaskunnan edustaja
- informaatikko Juha Holopainen, kirjaston edustaja
- suunnittelija Ari Hulkkonen, teknisen henkilöstön edustaja
- jaospäällikkö Keijo Kapulainen, ATK-keskuksen edustaja
- työesimies Tauno Lintunen, teknisen henkilöstön edustaja

Työryhmä kutsui ryhmän asiantuntijaksi projektitutkija Elli af Heurlinin 
Johtamisen laitokselta.

Ryhmä kokoontui neljä kertaa. Ryhmän asiantuntija ja puheenjohtaja keräsivät 
tietoja myös muiden korkeakoulujen vastaavasta toiminnasta sekä osallistuivat 
pääkaupunkiseudun korkeakoulujen asiaa koskeviin yhteisneuvotteluihin. 
Lisäksi esitysten tekemiseksi haastateltiin useita HKKK:n hallinto- ja 
opetushenkilöitä.

Koska ympäristöasioiden kattava käsittely HKKK:n toiminnassa on toistaiseksi 
puuttunut, työryhmä katsoi, ettei esitetyssä aikataulussa ole mielekästä laatia 
yksityiskohtaista toimenpideohjelmaa. Siksi työryhmä päätti ehdottaa 
toimenpiteitä tällaisen ohjelman aikaansaamiseksi ja toiminnan 
käynnistämiseksi vuoden 1997 aikana. Lisäksi työryhmä katsoi, ettei opetuksen 
ja tutkimuksen jättäminen työn ulkopuolelle ole HKKK:n tapauksessa 
mielekästä, koska myös alan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen on tällä 
hetkellä hajanaisesti organisoitu korkeakoulussamme.

Työryhmän tekemän alustavan kartoitustyön' tulokset sekä jatkoehdotukset on 
koottu tähän raporttiin. Raportti alkaa katsauksella muiden korkeakoulujen 
tilanteeseen. Sen jälkeen hahmotetaan tapa jolla HKKK:n ympäristöpoliittinen 
toimenpideohjelma voitaisiin synnyttää ja käynnistää vuoden 1997 aikana. 
Myös vuosien 1998 - 99 toimenpiteitä pohditaan alustavasti. Raportin loppuun 
on koottu työryhmän ehdotukset.
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2. Tilanne muissa korkeakouluissa

Helsingin kauppakorkeakoulun ympäristöpoliittista toimenpideohjelmaa 
kehitettäessä seurataan muiden yliopistojen ja korkeakoulujen jo toteutettuja ja 
käynnissä olevia kestävän kehityksen mukaisia ympäristöpoliittisia toimenpide- 
ehdotuksia sekä niiden toteuttamishankkeita. Myös kansainvälisten esimerkkien 
kerääminen olisi hyödyllistä.

Ympäristöpoliittisten toimenpideohjelmien tekeminen Suomen korkeakouluissa 
on vasta aluillaan. Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa toiminta on 
käynnistynyt pääasiassa vasta opetusministeriön kirjeen jälkeen. Tätä ennen 
toimenpiteiden suunnittelun on aloittanut ainakin Tampereen yliopisto ja Lapin 
yliopisto.

Tampereen yliopistossa alettiin ympäristökatselmusta tehdä ylioppilaskunnan 
aloitteesta syksyllä 1995. Ns. Ekokampus-kurssin tavoitteena oli 
ympäristöjohtamisen taitojen kehittäminen ja alustavan ympäristökatselmuksen 
tekeminen. Ympäristökatselmuksen ja kansainvälisten esimerkkien perusteella 
laadittiin ehdotus ympäristöpoliittiseksi ohjelmaksi. Markku Anttosen 
laatimassa raportissa esitetään katselmuksen tulokset hyvinkin 
yksityiskohtaisesti sekä niiden perusteella tehty ohjelmaehdotus. Raportissa 
tarkastellaan myös ympäristöasioiden liittämistä eri oppiaineiden opetukseen.

Myös Lapin yliopistossa asiat lähtivät vapaaehtoisvoimin liikkeelle, kun rehtori 
asetti tutkijoiden ehdotuksesta kolmen henkilön ympäristöohjelmaryhmän. 
Työryhmä rakensi Lapin yliopistolle oman ympäristöohjelman vuosille 1996- 
1999. Kun ympäristöohjelma oh hyväksytty nimettiin ympäristöasioiden 
ohjausryhmä. Ryhmä aloitti työnsä tekemällä opetuksen ja tutkimuksen 
kartoituksen ja siirtyi tämän jälkeen ympäristökatselmuksen tekoon tärkeänä 
pitämillään alueilla. Ryhmä valmistelee myös ympäristöopetuksen 
vahvistamista.

HKKK:n työryhmän edustajat osallistuivat kahteen pääkaupunkiseudun 
korkeakoulujen edustajien kokoukseen. Espoon Dipolissa 9.12.1996 pidetyn 
kokouksen seurauksena hyväksyttiin pääkaupunkiseudun tiede- ja 
taidekorkeakoulujen yhteisjulkilausuma kestävästä kehityksestä (Liite A). 
Yhteisjulkilausuman tärkein sisältö on, että pääkaupunkiseudun korkeakoulut 
toimivat jatkossakin yhteistyössä kestävän kehityksen edistämisessä. Koulujen 
erityispiirteiden vuoksi tulee yhteistyömahdollisuuksia pohtia tapauskohtaisesti:

Ehdotus 1. Kokemuksen kerääminen muista korkeakouluista ja yliopistoista on 
tärkeää. Työryhmä ehdottaa, että erityisesti Svenska Handelshögskolanin 
kanssa ryhdytään tiiviiseen yhteistyöhön sijainnin läheisyyden, ongelmien 
samankaltaisuuden sekä opetuksen mahdollisen koordinoinnin vuoksi. 
Työryhmä ehdottaa myös, että ulkomaisten korkeakoulujen ja yliopistojen 
vastaavia kestävän kehityksen projekteja kartoitetaan. Erityisesti olisi hyvä 
löytää ulkomainen kaupallisen alan korkeakoulu, joka olisi kestävän kehityksen 
suunnitelmissaan ja toimissaan jo pitkällä.
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3. Toimenpideohjelma HKKK:ssa vuonna 1997

3.1 Ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman kehittäminen

3.1.1 Kehittämisen organisointi

Ympäristöpoliittisen toimintaohjelman laatiminen on uusi asia korkeakouluissa. 
Lisäksi saattaa olla, että monet korkeakoulun piirissä pitävät asiaa vähemmän 
tärkeänä tai jopa turhana. Siksi on tärkeää, ettei HKKK:n ympäristöpoliittista 
toimintaohjelmaa laadi jokin suppea asiasta kiinnostuneiden asiantuntijoiden 
työryhmä, vaan ohjelman valmisteluun pitää saada mukaan laaja joukko 
korkeakoulun piirissä työskenteleviä henkilöitä. Opiskelijat, opettajat, teknisen 
ja hallintohenkilöstön erityisasiantuntijat sekä koulun viralliset hallintoelimet 
pitää saada mukaan ohjelman valmisteluun. Muuten sen toteuttamiseen ei 
synny edellytyksiä.

Monissa yrityksissä ympäristöpoliittisilla toimenpiteillä on jo vuosikymmenten 
historia. Tällä hetkellä monet yritykset rakentavat laatujärjestelmään liittyviä 
standardoituja ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä. Korkeakouluissa asia on 
kuitenkin vielä niin uutta, ettei järjestelmien rakentamiselle ole edellytyksiä. 
Tärkeintä on, että pystytään käynnistämään konkreettisia kehittämishankkeita 
siellä missä innostusta on eniten sekä keräämään kaikkialla tietoa toiminnan 
perustaksi.

Ehdotus 2. Asian laajapohjaisesta valmistelusta huolimatta HKKK tarvitsee 
ainakin aluksi pysyvän työryhmän, joka koordinoi toimenpideohjelman 
kehittämistä ja ehdottaa erilaisia toimenpiteitä. Siksi työryhmä ehdottaa, että 
rehtori nimittää vuodelle 1997 HKKK.n ympäristötyöryhmän ja osoittaa sille 
mahdollisuuksien mukaan taloudellisia resursseja (3 kk tp suunnittelija). On 
oletettavaa, että jo vuoden 1997 aikana voidaan aikaansaada säästöjä, joilla 
toimintaan suunnatut resurssit saadaan takaisin. Lisäksi työryhmä ehdottaa, 
että työryhmä tulee työskentelemään koulun hallintojohtajan alaisuudessa, 
jotta syntyy suora yhteys koulun normaaliin päätöksentekokäytäntöön.

3.1.2 Tietopohjan luominen

Työryhmä käynnisti työn tarvittavan tietopohjan luomiseksi. Taulukkoon 1 on 
kerätty tiedot eri alojen asiantuntijoista. Näillä henkilöillä tulee olemaan 
keskeinen asema käynnistettävien toimenpiteiden arvioimisessa ja 
suunnittelemisessa.

Toinen toimenpide laajapohjaisen tietojenkeruun aikaansaamiseksi on asiasta 
kiinnostuneiden opiskelijoiden kytkeminen hankkeeseen. Työryhmä on sopinut, 
että Johtamisen laitoksen Ympäristö ja liiketoiminta -kurssi alkukeväällä 1997 
tulee käyttämään harjoitustyöresurssit perinteisten yrityscasejen sijasta 
HKKK:n ympäristöpoliittisen toimintaohjelman kehittämiseen. Lisäksi 
Johtamisen laitos etsii tutkielman tekijää aihepiiristä.

Kolmas toimenpide voisi olla ympäristöopetusta antavien opettajien 
kokoaminen muutamaan neuvonpitoon suuntaviivojen luomiseksi 
ympäristöopetuksen kehittämiseksi.
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Taulukko 1. Keskeiset asiantuntijat HKKK:n ympäristöohjelman luomisessa.

Toiminto Tietolähteet
LVIS-
toiminnot

• tekninen päällikkö Juha Kurki
• työesimies Tauno Lintunen
• talonmies Pentti Happonen
• työesimies Hannu Muhonen
• Valtion Kiinteistölaitos

Materiaali
hankinnat

Ei olemassa keskitettyä hankintaa
• kalusteet: suunnittelija Ari Hulkkonen
• ATK-laitteet: ATK-keskus / jaospäällikkö Keijo 

Kapulainen
• paperi: Kuvalaitos / työnjohtaja Raimo Viitanen
• Taloustoimisto / päällikkö Ritva Marttila (tiedot 

menolajeittain)
Jätehuolto • työesimies Tauno Lintunen

• siivoustoimen johtaja Orvokki Laine
Liikenne • tekninen päällikkö Juha Kurki (kiinteistöön liittyvä)

• ylivahtimestari Sinikka Hautaluoma (auto)
Puhtaanapito 
ia siivoustoimi

• siivoustoimen johtaja Orvokki Laine

Ruokalat • Katri Anteil Oy:n pääemäntä Heli Pekkilä
(Kiinteistölaitoksen vuokralainen)

Kuvalaitos • työnjohtaja Raimo Viitanen
ATK-keskus • johtaja Jukka Mäkelä
REMONTTI • Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa.
Johtamisen
laitos

• vanhempi tutkija Raimo Lovio

Neljäs toimenpide voisi olla kokeiluprojektin käynnistäminen yhdellä 
opetuslaitoksella. Työryhmä ehdottaa, että Johtamisen laitosta pyydetään 
toimimaan kokeilulaitoksena vuonna 1997. v

Viides toimenpide voisi olla Kauppakorkeakoulun henkilöstön motivointi 
osallistumaan toimenpideohjelman kehittämiseen antamalla heidän itse tehdä 
selvityksiä ja ehdotuksia omiin toimiinsa liittyvistä asioista.

Helsingin kauppakorkeakoulun sisällä otisi syytä seurata laatuasioiden 
kehittymistä ja pyrkiä siihen, ettei laatu- ja ympäristöasioista synny ristiriitaisia 
ohjeita. Hankkeen edetessä olisi seurattava myös Opetuksen 
Innovaatiokeskuksen toimintaa eli otettava huomioon uusien opetustapojen 
tuomat muutokset toiminnan ympäristövaikutuksiin.

Erityinen huomio tietoja kerättäessä tulisi kiinnittää ympäristöasioiden 
huomioimiseen päärakennuksen ja myöhemmin Chydenian 
korjaussuunnitelmissa. Vaikka päärakennuksen korjaussuunnitelmat on jo 
pääosin tehty, yksityiskohtiin voidaan vielä vaikuttaa.

Edellä esitettyjen toimenpiteiden pohjalta ympäristötyöryhmä voisi koota tiedot 
yhteen kesällä 1997.
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3.1.3 Ympäristöpolitiikan määrittäminen

Kun riittävä tietopohja on olemassa voidaan määrittää HKKK:n 
ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka tulisi hyväksyä koulun hallituksessa.

Ehdotus 3. Laaditaan koululle ympäristöpolitiikka kerätyn tiedon pohjalta 
kesällä 1997. Politiikka tulisi käsitellä ja hyväksyä koulun hallituksessa 
luonnoksen valmistuttua.

3.1.4 Parannustoimenpiteisiin kannustaminen

Toimenpiteitä voidaan kannustaa säännöin, tiedottamalla ja taloudellisilla 
keinoilla.

Säännöt sopivat hyvin erilaisiin ohjeisiin, kuten hankintaohjeisiin.

Opettajille ja opiskelijoille tiedottamiseen tarvittaisi pari selkeää vihkosta. 
Lisäksi HKKK:n WWW-sivujen yhteyteen voitaisiin liittää ympäristösivut, 
joiden kautta asiasta voitaisiin viestiä. Ympäristöprojektin etenemisestä olisi 
tiedotettava säännöllisesti viikkotiedotteessa jo kevään 1997 aikana.

Myös taloudellisten kannusteiden käyttöönotto olisi tärkeää, sillä useimmissa 
tapauksissa ympäristöystävällinen toiminta säästää resursseja. Olisi 
luonnollista, että yksiköt jotka kykenevät aikaansaamaan säästöjä, myös 
palkittaisiin (esimerkiksi oikeudella palkata lisähenkilökuntaa).

Ehdotus 4. Opettajille ja opiskelijoille tehdään yksinkertaiset ympäristöoppaat 
kesään 1997 mennessä. Lisäksi HKKK:n WWW-sivuille lisätään ympäristösivut 
syksyllä 1997.

Ehdotus 5. Pyritään siihen, että yksiköt, jotka aikaansaavat säästöjä 
ympäristöystävällisemmän toimintansa avulla, hyötyvät itse syntyvästä 
säästöstä. Jotta tämä olisi mahdollista, olisi selvitettävä, voisiko Valtion 
Kiinteistölaitos ottaa perimissään vuokrissa huomioon vuokralaistensa 
aikaansaamat säästöt. Lisäksi voitaisiin selvittää, olisiko mahdollista, että 
Valtion Kiinteistölaitos myöntäisi varoja tilojen sellaisia pieniä korjauksia 
varten, joiden avulla saataisiin säästöjä aikaan.

3.1.5 Seurantajärjestelmän kehittäminen

Erilaisia indikaattoreita tulisi olla eri asiakokonaisuuksille, jotta toiminnan 
parantumista ympäristön kannalta olisi mahdollista mitata. Ilman mittaamista 
on asioiden jatkuva parantaminen mahdotonta.

Ehdotus 6. Ympäristötyöryhmän tulisi kehittää seurantajärjestelmä 
mittareineen jatkuvan parantamisen takaamiseksi. Seurantajärjestelmän tulisi 
olla valmis syksyllä 1997.
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3.2 Ympäristöprojektien käynnistäminen vuonna 1997

Kohdassa 3.1 esitetyn toimenpideohjelman kehittämisen rinnalla voitaisiin 
tehdä erillisiä kehittämisprojekteja. Nämä projektit tukisivat osaltaan 
toimenpideohjelman kehittämistä, mutta ne olisivat samalla omia pienempiä 
kokonaisuuksia, joiden avulla päästäisiin nopeammin konkreettisiin 
parannustoimenpiteisiin.

Mahdollisia kehittämisprojekteja voisivat olla:

■ materiaalihankinnan uudet ohjeet
■ kiinteistöjen kunnostusprojektien tarkistaminen
■ liikennejärjestelyt
■ sähkönkulutus
■ lämmitys
■ kierrätys-ja jäteasiat
■ opetuksen parantaminen seuraavalle lukukaudelle
■ henkilöstön ympäristöystävällisemmän toiminnan motivointikeinojen 

kehittäminen

Näihin kehittämisprojekteihin liittyviä yksityiskohtaisempia ehdotuksia 
hahmotellaan raportin liitteessä B.

Ehdotus 7. Ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman kehittämisen rinnalla 
tehdään erillisiä kehittämisprojekteja, joiden avulla päästään nopeammin 
konkreettisiin parannuksiin ympäristön kannalta.

4. Toimenpideohjelma vuosille 1998 - 1999

Jotta toiminnan kehittyminen taataan, tulisi laatia ympäristöohjelma, joka 
sisältää ympäristötavoitteet, keinot näiden saavuttamiseen ja 
seurantajärjestelmän kuvaamisen. Tällainen ohjelma voitaisiin laatia vuoden 
1997 lopulla.

Lisäksi koko järjestelmä voitaisiin kuvata erillisessä ympäristökäsikirjassa 
(mahdollisesti sähköisessä muodossa), jossa kuvataan koko ympäristöasioiden 
hallinta HKKK: 11a ja jossa seurataan myös mm. kulutuksen kehitystä ja 
jätteiden syntyä.

Ehdotus 8. Vuoden 1997 lopulla laaditaan koulun ympäristöohjelma vuosille 
1998-99, joka tulee sisältämään HKKK.n ympäristötavoitteet ja keinot näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi siinä kuvataan seurantajärjestelmä. 
Mahdollisesti tullaan myös tekemään erillinen ympäristökäsikirja, jossa 
kuvataan koko ympäristöasioiden hallinta HKKK: lia.
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UTE 2a

LIITE A

Pääkaupunkiseudun tiede- ja taidekorkeakoulujen yhteis]ulkilausuma 
kestävästä kehityksestä

KESTÄVÄ KEHITYS
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIEDE- JA TAIDEKORKEAKOULUT

Opetusministeriön kirje 5.2.1996

Opetusministeriö on 5.2.1996 lähettämällään kirjeellä pyytänyt Suomen tiede- 
ja taidekorkeakouluja valmistelemaan erityisen toimenpideohjelman kestävän 
kehityksen periaatteiden toteuttamiseksi myös muussa kuin varsinaisessa 
opetuksessa ja tutkimuksessa.

Toimenpideohjelma pyydettiin toimittamaan opetusministeriölle tiedoksi
31.12.1996 mennessä. Kestävän kehityksen edistämisessä saavutettuja tuloksia 
tullaan arvioimaan vuonna 1999.

Toimeksiannon johdosta ovat pääkaupunkiseudun tiede-ja taidekorkeakoulut 
pitäneet yhteisen seminaarin 9.12.1996 Espoossa Dipolissa ja yhteisesti 
hyväksyneet seuraavan sisältöisen toimenpideohjelman kestävästä kehityksestä:

Tavoitteet

Maan hallitus on asettanut omassa ohjelmassaan tavoitteeksi, että 
vuosituhannen vaihteeseen mennessä kestävän kehityksen periaatteet 
vahvistuvat eri osa-alueilla. Ympäristöpolitiikan lähtökohtana on taata 
turvallinen ja terveellinen ympäristöjä luonnon monimuotoisuus myös 
tuleville sukupolville.

Tämän tavoitteen tukemiseksi korkeakoulut toteuttavat hankinnoissa, 
jätehuollossa, energiahuollossa, liikennejärjestelyissä jne kestävän 
kehityksen periaatetta.

Kestävä kehitys -ohjelma / yhteistyö

Seminaarin osallistuneet korkeakoulut päättivät yksimielisesti jatkaa 
yhteistyötä kestävän kehityksen toteuttamisohjelman laadinnassa. 
Yhteistyöllä taataan kestävän kehityksen eri osa-alueilla riittävän laaja 
kokemuspohja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yhteistyön selvinä osa-alueina kirjattiin ainakin seuraavat:

• Kestävän kehityksen työryhmään nimettyjen eri korkeakoulujen edustajien 
yhteinen kouluttaminen jokapäiväisten perustoimintojen vaikutuksesta 
ympäristöön.
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5. Yhteenveto ehdotuksista

Ehdotus 1. Kokemuksen kerääminen muista korkeakouluista ja yliopistoista on 
tärkeää. Työryhmä ehdottaa, että erityisesti Svenska Handelshögskolanin 
kanssa ryhdytään tiiviiseen yhteistyöhön sijainnin läheisyyden, ongelmien 
samankaltaisuuden sekä opetuksen mahdollisen koordinoinnin vuoksi. 
Työryhmä ehdottaa myös, että ulkomaisten korkeakoulujen ja yliopistojen 
vastaavia kestävän kehityksen projekteja kartoitetaan. Erityisesti olisi hyvä 
löytää ulkomainen kaupallisen alan korkeakoulu, joka olisi kestävän kehityksen 
suunnitelmissaan ja toimissaan jo pitkällä.

Ehdotus 2. Asian laajapohjaisesta valmistelusta huolimatta HKKK tarvitsee 
ainakin aluksi pysyvän työryhmän, joka koordinoi toimenpideohjelman 
kehittämistä ja ehdottaa erilaisia toimenpiteitä. Siksi työryhmä ehdottaa, että 
rehtori nimittää vuodelle 1997 HKKK.n ympäristötyöryhmän ja osoittaa sille 
mahdollisuuksien mukaan taloudellisia resursseja (2 kk tp suunnittelija). On 
oletettavaa, että jo vuoden 1997 aikana voidaan aikaansaada säästöjä, joilla 
toimintaan suunnatut resurssit saadaan takaisin. Lisäksi työryhmä ehdottaa, 
että työryhmä tulee työskentelemään koulun hallintojohtajan alaisuudessa, 
jotta syntyy suora yhteys koulun normaaliin päätöksentekokäytäntöön.

Ehdotus 2. Laaditaan koululle ympäristöpolitiikka kerätyn tiedon pohjalta 
kesällä 1997. Politiikka tulisi käsitellä ja hyväksyä koulun hallituksessa 
luonnoksen valmistuttua 1997.

Ehdotus 4. Opettajille ja opiskelijoille tehdään yksinkertaiset ympäristöoppaat 
kesään 1997 mennessä. Lisäksi HKKK.n WWW-sivuille lisätäänympäristösivut 
syksyllä 1997.

Ehdotus 5. Pyritään siihen, että yksiköt, jotka aikaansaavat säästöjä 
ympäristöystävällisemmän toimintansa avulla, hyötyvät itse syntyvästä 
säästöstä. Jotta tämä olisi mahdollista, olisi selvitettävä, voisiko Valtion 
Kiinteistölaitos ottaa perimissään vuokrissa huomioon vuokralaistansa 
aikaansaamat säästöt. Lisäksi voitaisiin selvittää, olisiko mahdollista, että 
Valtion Kiinteistölaitos myöntäisi varoja tilojen sellaisia pieniä korjauksia 
varten, joiden avulla saataisiin säästöjä aikaan.

Ehdotus 6. Ympäristötyöryhmän tulisi kehittää seurantajärjestelmä 
mittareineen jatkuvan parantamisen takaamiseksi. Seurantajärjestelmän tulisi 
olla valmis syksyllä 1997.

Ehdotus 7. Ympäristöpoliittisen toimenpideohjelman kehittämisen rinnalla 
tehdään erillisiä kehittämisprojekteja, joiden avulla päästään nopeammin 
konkreettisiin parannuksiin ympäristön kannalta.

Ehdotus 8. Vuoden 1997 lopulla laaditaan koulun ympäristöohjelma vuosille 
1998-99, joka tulee sisältämään HKKK.n ympäristötavoitteet ja keinot näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi siinä kuvataan seurantajärjestelmä. 
Mahdollisesti tullaan myös tekemään erillinen ympäristökäsikirja, jossa 
kuvataan koko ympäristöasioiden hallinta HKKK:lia.
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• Tiedottaminen ja henkilökunnan motivoiminen ympäristöä säästäviin 
valintoihin omaehtoisessa toiminnassa.

• Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen eri osa-alueilla kuten esimerkiksi 
ongelmajätteiden keräys.

• Yhteisen tietopankin perustaminen eri hankintavaihtoehtojen 
ympäristövaikutuksista ottaen huomioon tuotteen koko elinkaari (valmistus, 
jakelu, käyttö, jätteet) ja kaikki käytettävät tuoteryhmät.

• Tavaroiden kierrätysmahdollisuuksien selvittäminen ja kierrätyskanavien 
luominen. Myös yhteisen kierrätys- ja lainaustorin 
perustamismahdollisuuksien ja mielekkyyden selvittäminen.

• Yhteistyössä tehdyn toimintaohjelman kokoaminen yhteiseksi kestävän 
kehityksen ohjelmaksi, johon kukin korkeakoulu osaltaan liittää omien 
erityispiirteidensä edellyttämät toimintaohjeet.

Kestävän kehityksen pääkaupunkiseudun korkeakoulujen yhteisen 
toimenpideohjelman valmistumiselle asetettiin aikataiüutavoitteeksi vuoden 
1997 loppu (yhteinen osa + kunkin korkeakoulun oma osuus).

Helsingin Yliopisto 
Matti Hoikkala

Helsingin kauppakorkeakoulu 
Elli af Heurlin 
Ari Hulkkonen 
Juha Kurki

Sibeliusakatemia 
Kari Nikkinen

T eatterikorkeakoulu 
Marjo Lehtinen

Teknillinen korkeakoulu 
Raija Valúala 
Lasse Wallius

Helsingfors handelhögskolan 
Karl-Gustav Salenius 
Riku Matilainen 
Ulf Ö himan

V

Taideteollinen korkeakoulu 
Risto Keski-Nisula 
Heikki Luiro

\
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LIITE В

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia parannusehdotuksia / 
tarkistettavia asioita toiminta-alueittain

HKKK / Kiinteistöpalvelut / Ari Hulkkonen, Tauno Lintunen

1. LVIS-toiminnot

Helsingin kauppakorkeakoulu kuuluu kaukolämpöverkkoon, mutta lämpöä 
kannattaa silti säästää. Lämpöä voidaan säästää säätämällä huonelämpötila 
sopivaan astelukuun. Tässä yhteydessä otetaan huomioon, ettei lämmityksen 
säätäminen liian kylmäksi aiheuta mitään muita haittoja: esim. kondenssivettä 
rakenteissa tai terveyshaittoja. Mikäli lämpötila vaihtelee selvästi eri huoneissa, 
tehdään lämmön perussäätö. Vesivirtaamat arvioidaan tarkasti kaukolämmön 
yhteydessä. Lämpöä pudotetaan automaattisesti yöksi ja viikonlopuksi, ei 
kuitenkaan lauantaitenttien ajaksi. Lämmityksessä ja ilmastoinnissa voidaan 
säästää useiden vuorokausien ajan keskittämällä vuosilomien ajankohtaa. 
Energian säästö lämmitystä vähentämällä on suurta verrattuna muihin osa- 
alueisiin. Rahallisen säästön kohdentumisesta kauppakorkeakoulun kiinteistöjen 
vuokriin kannattaisi sopia kiinteistöjen omistajien kanssa. Tällä olisi 
säästötoimiin motivoiva vaikutus.

Sähköä säästetään valaistuksessa vaihtamalla pienoisloisteputket 
hehkulamppujen tilalle. Tämä on ollutkin käytäntönä kiinteistönhuollossa 
ainakin aulatilojen kupulamppujen osalta. Turha valaistus vältetään kytkemällä 
yleiset tilat ja luokat ohjelmakellolle tai PC:lle. Sähköä käyttävien laitteiden 
turha tyhjäkäynti estetään. Luokkiin asennetaan mikrojen yhteiskytkimet. 
Autopaikkojen lämmitystolppiin jaksottainen lämmitys. Sähkötariffi on myös 
syytä tarkistaa, jotta tehohuiput tulevat huomioiduksi.

Veden säästämiseksi kannattaa vaihtaa peruskorjauksen yhteydessä wc-istuimet 
kaksinuppisiksi, vähemmän , ja enemmän vettä huuhteluun antaviksi. 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan informointi käytön suhteen on järjestettävä. 
Hanat vaihdetaan vettä säästäviin malleihin niiltä osin kuin niitä ei ole jo 
vaihdettu. Veden virtaamat säädettävä kulutusta vastaaviksi.

Lämmöntalteenotto toimii jatkossakin ilmastoinnin yhteydessä, päärakennuksen 
IV-koneiden sijaintia vain muutetaan. Ilmastointi ohjelmoidaan vuorokauden ja 
vuorokaudenajan mukaan.
- ilmalauhduttimet esim. ATK, keittiötarvikkeet
- LVI-verkostoon levylämmönsiirtimet
- ohjelmoidut käyttöohjaukset PC:llä
- LI-ohjaukset mikroprosessorilla

2. Materiaali- ja kalustohankinnat

Kalusteita tilattaessa suositaan puisia tai puusta peräisin olevia materiaaleja 
metallisten kalusteiden sijasta. Luonnonmateriaalit yleensäkin ovat 
suositeltavia. Erityisesti alumiinia kannattaa välttää sen valmistukseen käytetyn 
runsaan energian takia. Esim. päärakennuksen ikkunapuitteiden säilyttämistä
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orientoitumista ja liikkumista alueella. Etenkin nyt kauppakorkeakoulun 2- 
vuotisen korjauksen aikana alueella liikkuu massoittain opiskelijoita eri 
kiinteistöjen välillä luennolta toiselle. Aurinkoiseen rinteeseen olisi kohtuullisin 
kustannuksin ja maarakentamisen keinoin mahdollista saada esim. pengerrettyjä 
tasanteita penkkeineen ja istutuksineen. Vähäliikenteiseltä Lapuankadulta 
katkaistaisiin näin läpikulkeva autoliikenne. Huoltoliikenne ja kulku 
pihapysäköintiin tomusi Hietaniemenkadun ja Lapuankadun alaosan kautta.

4. Jätehuolto

Jätteet tulee lajitella jätelajeittani. Tämä edellyttää monipuolisia katettuja 
kiinteistökohtaisia keräilypisteitä. Paperijätteet tulee lajitella kuten ennenkin 
kahteen laatikkoon. Sanoma- ja aikakauslehtipaperi lajitellaan näin erilleen. 
Ruskeat kirjekuoret sopivat pahvin ja kartongin keräykseen. Siivouksessa ja 
roskien keräilyssä tulisi suosia paperisäkkejä tai luonnossa hajoavia muoveja.

Ruokalatiloissa ja yksittäisissä kahviotiloissa kerätään biojäte erikseen. 
Ruokaloihin jäljestetään jätepuristimet metalleille ja muoveille. Pihoilla on 
joko biojätteen erilliskeräily tai kompostori keräilypisteen yhteydessä.

Valvottu ongelmajätteen keräyspiste jäljestetään. Sinne viedään nappiparistot, 
ladattavat akut, loistelamput, öljyt, liuotinaineet yms. kemikaalit. Yhteistyötä 
esim. Helsingin yliopiston kanssa kannattaisi harkita ongelmajätteen 
kuljetuksessa. Yliopiston toiminnot tuottavat suuren määrän ongelmajätettä 
toisin kuin HKKK.

5. Puhtaanapito ja siivoustoimi

Pyritään käyttämään mahdollisimman ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä 
siivouskemikaaleja. Siivoustoimen hyvä hoitaminen vähentää tilojen kulumista 
ja on siten kestävän kehityksen mukaista. Näin kannattaa kiinnittää huomiota 
riittävään määrään työvoimaa ja työergonomiaan.

6. Ruokalat

Astianpesuaineet tulee valita ympäristökriteerien mukaan. Kertakäyttöastioita 
pyritään välttämään, varsinkin muovisia. Ruoka-aineiden hankinnassa on syytä 
suosia kotimaisia raaka-aineita, mahdollisuuksien mukaan suositaan 
luomutuotteita tai biologisesti viljeltyjä. Tuotteita kannattaa hankkia 
irtotavarana annospakkausten sijaan, esim. maito, voi, sokeri ja keksit. 
Jätehuolto kohdan 4. mukaan.

7. Ulkoalueet

Kauppakorkeakoulun ja Svenska Handelshögskolanin kannattaisi pyytää 
yhteistarjouspyynnöt puistoalueiden huollosta ja hoidosta samoin kuin 
lumenaurauksesta katu-ja piha-alueilla. Synergia vähentäisi koneiden käyttöä.
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puisina korjauksen yhteydessä puoltavat lisäksi kulttuurihistorialliset syyt. 
Hankittavan kalusteen tai materiaalin koko elinkaaren ympäristövaikutukset 
tulee ottaa huomioon. Suositaan kalusteiden korjaamista uuden hankkimisen 
sijaan aina kun se on mahdollista. Tässä yhteydessä kannattaisi harkita 
vakituisen puusepän palkkaamista HKKK:lie. Kalusteiden korjaus tulee 
pääsääntöisesti halvemmaksi kuin uusien hankkiminen, ja tällöin korjaustyö 
kannattanee tehdä talon omana työnä, eikä ulkopuolella teettämällä. 
Kalusteiden kunnostusta varten tulee olla tilava verstas. Kunnostustöissä 
kannattaisi harkita yhteistyötä viereisen Svenska handelshögskolanin kanssa. 
Kiinteistökohtainen kalustevarasto helpottaa kalusteiden kierrätystä laitoksen 
sisällä.

Kertakäyttötarvikkeita kannattaa välttää; mieluummin posliinikupit kuin 
muoviset kahviodloihin. Toimistotarvikkeista on saatavilla 
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Jopa puisia paperinliittimiä on jo saatavilla.

ATK-hankinnoissa suositaan malleja, joissa on virransäästöohjelma näytön ja 
keskusyksikön lepotilaan siirtämiseksi. Mikäli virransäästöohjelmaa ei ole, 
tietokone kannattaa sammuttaa pitempien taukojen ajaksi. Henkilökunnalle 
tiedotetaan, mitkä toimenpiteet säästävät laitteiden koko elinkaarta ajatellen 
eniten ympäristöä. ATK:n käyttäminen eri työtehtävissä vähentää liikennettä ja 
paperin käyttöä. Näin esim. viikkotiedotteen verkkoon siirtämisellä ja 
sähköpostin käyttämisellä on paperia säästävä vaikutus. Tässä yhteydessä 
kannattaa selvittää, kuinka paljon käyttäjät kuitenkin tulostavat tekstejään.

Kuvalaitoksen hankkimissa kopiokoneissa tulee olla virransäästöohjelma. 
Kopiokoneiden ja tulostimien värikasetit uusioidaan. Käytettävissä on 
Suomessa lukuisia värikasettien, -nauhojen ja mustesuihkupatruunojen 
uusiointifirmoja, esim. Tones Oy. Paperihankinnoissa suositaan 
uusiopaperituotteita.

3. Liikenne ja lähiympäristö

Korttiohjatut puomit Arkadiänk. 24:n ja Chydenian pihapysäköintialueille on 
tilattu. HKKK:n ja SHS:n välillä on tehty sopimus Arkadiank. 24:n 
pihapysäköintipaikkojen käytöstä. Elektroninen valvonta estää ulkopuolisten 
pysäköinnin koulujen alueilla. Näin turha liikenne koulujen pihoille vähenee.

Kevyttä liikennettä voidaan suosia esim. huolehtimalla polkupyörätelineet 
koulun jokaiseen kiinteistöön, etenkin peruskorjattavaan päärakennukseen. 
Päärakennuksen edustalle on saatava mahdollisimman monta pyöräpaikkaa 
(kunnollinen lukintamahdollisuus) ja pihalle runsaasti paikkoja. 
Päärakennuksen suihkutilat kannattaa maksimoida työmatkapyöräilyn 
kannustamiseksi, mikäli remonttisuunnitelmiin vielä voidaan vaikuttaa tältä 
osin. Henkilökunnan asiointikäyntejä varten voitaisiin hankkia muutama 
polkupyörä. Joukkoliikennemahdollisuudet ovat koulun ympäristössä hyvät 
ennestään.

Helsingin kauppakorkeakoulu ja Svenska Handelshögskolan voisivat tehdä 
Helsingin kaupungille ehdotuksen pienen urbaanin campuspuistikon 
rakentamisesta Lapuankadun yläpäähän. Puiston tarkoituksena olisi parantaa 
alueen viihtyvyyttä ja helpottaa eri korkeakoulujen opiskelijoiden
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8. Kiinteistöjen korjaukset

Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen (koskee myös koulun muita 
kiinteistöjä) 2-vuotisen korjauksen aikana voidaan puuttua suoraan tai 
epäsuorasti kestävän kehityksen mukaisten päämäärien toteutumiseen:

- ikkunoiden lämmöneristyskykyä parannetaan
- LVIS-varusteiden säästöominaisuuksia tehostetaan
- hlö-/tavarahissit, invahissit
- luiskien teko portaisiin invalidien ja siivouksen tarpeisiin
- tilavat siivouskomerot kerroksiin
- käyttäjälle / vuokralaiselle enemmän mahdollisuuksia puuttua, 
korjata osoitetuilla määrärahoilla kiinteistöjä
- verstastila Chydenia-rakennukseen

9. Turvallisuus

Turvallisuustekijöiden asiallinen hoito edistää myös kestävän kehityksen 
mukaisten periaatteiden noudattamista. Paloturvallisuuden osuus erityisesti on 
merkittävä:

- keskuspalohälytysjäijestelmä, ohjaus paloasemille
- kerroshälyttimet, palo- ym.
- korttilukitukset oviin pääsääntöisesti
- LVI-hälytykset esim. Engel Oy:n valvomo

\
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LIITE C

Sähkön- ja vedenkulutus päärakennuksessa ja Chydeniassa vuosina 1982- 
1995
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LIITE 3

Viikkotiedote 2/1997

Ympäristöpoliittinen toimenpideohjelma tekeillä

Opetusministeriö pyysi vuoden 1996 alussa Suomen kor
keakouluja valmistelemaan toimenpideohjelman kestävän 
kehityksen periaatteiden toteuttamiseksi korkeakoulun 
muussa toiminnassa kuin opetuksessa ja tutkimuksessa. 
Toimenpideohjelmat pyydettiin toimittamaan Opetus
ministeriöön 31.12.1996 mennessä. Kestävän kehityk
sen edistämisessä saavutettuja tuloksia tullaan arvioimaan 
Opetusministeriössä vuonna 1999.

Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen 
asetti 28.10.1996 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä 
asiasta esityksiä ja valmistella ohjelma Helsingin kaup
pakorkeakoulun toimintaa varten. Työryhmään kuuluivat 
vanhempi tutkija Raimo Lovio Johtamisen laitokselta 
(puheenjohtaja), KY:n ympäristö vastaava Antti Laukka
nen, informaatikko Juha Holopainen kirjastosta, 
jaospäällikkö Keijo Kepulainen ATK-keskuksesta sekä 
teknisen henkilöstön edustajina suunnittelija Ari Hulk
konen ja työesimies Tauno Lintunen. Työryhmän toi
mintaan osallistui myös projektitutkija Elli af Heurlin 
Johtamisen laitokselta.

Työryhmän tekemän alustavan kartoitustyön tulokset sekä 
jatkoehdotukset on koottu raporttiin. Raportti alkaa 
katsauksella muiden korkeakoulujen tilanteeseen. Sen 
jälkeen hahmotetaan tapa, jolla HKKK:n ympäristö
poliittinen toimenpideohjelma voitaisiin synnyttää ja 
käynnistää vuoden 1997 aikana. Myös vuosien 1998 - 99 
toimenpiteitä pohditaan alustavasti.

Työryhmä katsoi, ettei opetuksen ja tutkimuksen jättämi
nen työn ulkopuolelle ole HKKK:n tapauksessa miele
kästä, koska myös alan opetuksen ja tutkimuksen kehittä
minen on tällä hetkellä hajanaisesti organisoitu korkea
koulussamme.

On tärkeää, että HKKK:n ympäristöpoliittisen 
toimenpideohjelman laatimiseen osallistuu laaja joukko 
korkeakoulun piirissä työskenteleviä henkilöitä - opis
kelijoita, opettajia ja tutkijoita. Alkuvaiheessa mm. opis
kelijat otetaan mukaan Johtamisen laitoksen Ympäristö 
ja liiketoiminta -kurssin kautta alkukeväällä 1997. Kurs
si tulee käyttämään harjoitustyöresurssit perinteisten 
yrityscasejen sijasta HKKK:n ympäristöpoliittisen 
toimenpideohjelman kehittämiseen.

Koululle tullaan kerättävän tiedon pohjalta laatimaan 
ympäristöpolitiikka. Opettajille ja opiskelijoille tullaan 
myös tekemään yksinkertaiset ympäristöoppaat. Pyrki
myksenä on, että yksiköt, jotka aikaansaavat säästöjä 
ympäristöystävällisemmän toimintansa avulla, hyötyvät 
itse syntyvästä säästöstä. Erityinen huomio tullaan kiin
nittämään ympäristöasioiden huomioimiseen pääraken
nuksen ja myöhemmin Chydenian korjaussuunnitelmissa.

Ympäristötyöryhmä, joka jatkaa toimintaansa, kehittää 
myös seurantajärjestelmän mittareineen jatkuvan paran
tamisen takaamiseksi. Jotta toiminnan kehittyminen taa
taan vuoden 1997 lopulla laaditaan koulun ympäristö
ohjelma vuosille 1998-99.

Varsinaisen toimenpideohjelman kehittämisen rinnalla' 
tehdään vuoden 1997 aikana jo erillisiä kehittämispro
jekteja.

Elli af Heurlin

Jos sinulla on ehdotuksia tai kysyttävää asiasta, ota 
yhteyttä Raimo Lovioon (p. 43138 439) tai Elli af 
Heurliniin (p. 43138 650). Voit myös lähettää mahdol
lisia ideoitasi ohjelman kehittämisestä Elli af 
Heurlinille sähköpostiosoitteeseen eheurlin@hkkk.fi
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KEKE vaan
“Kestävästä Kehityksestä” on moni kuul
lut, mutta harva on häntä tavannut. Eipä 
ihme; Kestävä Kehitys pysyttelee yleensä 
kotonaan atmosfäärin ylemmissä kerrok
sissa, tarkkaan ottaen eräässä harsopilves- 
sä nimeltä Kauniit Puheet. Nyt Kestävä 
Kehitys on kuitenkin päättänyt Suomen 
opetusministeri Olli-Pekka Heinosen pai
nostuksesta laskeutua Maan pinnalle esit
täytymään maamme korkeakouluille.

Kestävä Kehitys tunnustautuu luon
teeltaan jonkinlaiseksi maailmanparanta
jaksi, mutta kokee voivansa vaikuttaa 
maailman parantumiseen tehokkaimmin

kiihkoilematta ja pikemmin ruohonjuuri- rasisminvastaisuuteemme ja toivoo it
kuin pilvenreunatasolta. Niinpä hän seensä suhtauduttavan avoimesti ja posi- 
suunnittelee puuttuvansa meidänkin kou- divises ti.
lullamme paitsi asenteisiin, myös esim.
liikennejärjestelyihin ja kaikenlaisiin ma- Joulukuun 19. päivä HKKK:n kestävän 
teriaalivirtoihin. kehityksen työryhmä sai valmiiksi alusta

van suunnitelman koulumme toiminto - 
Nähtäväksi jää, kuinka Kestävä Kehitys jen saattamisesta ympäristön kannalta

sopeutuu elämään Etu-Töölössä, mutta kestävälle tolalle. Työryhmä jatkaa nyt
uudet ystävät varmasti pehmentävät kult- projektin konkretisoinnin merkeissä, ja 
tuurishokkia. (Ystävät ovat muuten for- kaikki ideat ja kommentit ovat tervetullei- 
muloineet hänen hiukan vaivalloisen ni- ta. Tositarina KEKEn seikkailuista 
mensä KEKEksi, joka kyllä KEKEn itsen- HKKK:ssa jatkuu tällä palstalla... 
säkin mielestä sopii hänen dynaamiseen 
olemukseensa. ) KEKE siis luottaa meidän

Viikkotiedote 8/199 kestävästä kehityksestä
t

Kaikkien mielipidettä tarvitaan !

Viime vuoden puolella perustettiin HKKK:n Kestä 
vän kehityksen työryhmä, jonka tehtävänä on ke
hittää korkeakoulun opetusta, tutkimusta ja toimintoja 

kestävän kehityksen vaatimusten mukaisiksi.

Organisaatiot ja johtaminen -aineen opiskelija Meri 
Peltonen tekee parhaillaan työryhmälle pro gradu -tut
kielmaa. Tutkielman yhtenä tavoitteena on löytää par
haita mahdollisia toimintatapoja korkeakoululle. Ennen 
mitään toimia työryhmä haluaa kerätä HKKK:n henki
lökunnan mielipiteitä ja tämä toteutetaan 
kyselylomakkeella. Lomake tullaan lähettämään huhti
kuun aikana jokaiselle HKKK:ssa työskentelevälle ja 
lisäksi muutamalle sadalle opiskelijalle. Jotta kyselyn 
tulokset olisivat luotettavia, kaikkien korkeakoulussa 
työskentelevien mielipidettä tarvitaan. Kyselyn tulok

set analysoidaan kevään ja kesän aikana. Syksyllä työryh
mä tulee suosittelemaan toimenpiteitä kyselyn pohjalta.

Jos työpöydällesi ei sisäisen postin mukana jostain syys
tä kulkeudu kyselylomaketta 18.4. mennessä, voit ottaa 
yhteyttä Meri Peltoseen (sähköposti 
k22559kyyppari.hkkk.fi, puhelin 050-567 34 05) ja pyy
tää" oman kappaleesi.

Työryhmän kokoonpano muuttui

Kestävän kehityksen työryhmä nimettiin uudestaan vuo
den alussa, jolloin kokoonpano muuttui hieman. Työryh
män jäseniä ovat: Heli Pekkilä, Keijo Kapulainen, Juha 
Kurki, Irmeli Hirvensalo, Elli af Heurlin ja puheen
johtajana toimii Raimo Lovio.

Helsingin kauppakorkeakoulu
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Viikkotiedote 10/1997 5

Aamutorïlla: 
Arvopohjaa etsimässä

Keskustelu aamutorilla, sekä julkisesti että vieruskaverin kanssa suhisten, 
oli vilkasta, kun rehtori Eero Kasanen oli esitellyt HKKK.n arvopohjan 
tiivistämistyön tulokset:

♦ keskitymme korkeatasoiseen ja innovatiiviseen tukimukseen, opetuk
seen ja talouselämän kehittämiseen
♦ kannustamme kyvykkyyttä ja aikaansaamista
♦ sitoudumme yksilön ja työyhteisön jatkuvaan kehittymiseen ja kor
keisiin eettisiin periaatteisiin
♦ vahvistamme yhteisöllisyyttä
♦ sitoudumme kansalliseen vastuuseen ja aktiiviseen kansainvälisyyteen 
kaikissa toiminnoissa.

Aamutorin jälkeen ovensuusta tavoittamani yleisö oli keskusteluun tyytyväistä. 
On mielenkiintoista nähdä miten asiat valmistelussa kehittyvät ja tiivistyvät. 
-Ajatelumme on jo melkoisesti yhdensuuntaistunut, totesi suhdetoiminta- 
päällikkö Outi-Maria Liedes.

Professorit Ari Vepsäläinen ja Pekka Korhonen sanoivat, että arvo
keskustelun perimmäisenä tavoitteena ei varsinaisesti ole arvojen kirjaami
nen, vaan niiden saaminen toiminnassa toteutettavaan muotoon. Keskustelu 
oli ollut hyvä, ja kaikki esille otetut asiat myös pantiin muistiin.

"Arvot eivät jää hyllylle"

-Kirjatut arvot ovat kuin joulurauhan julistus. Mielenkiintoista on kysyä, mitä 
tämä tarkoittaa, millaista toimintaa sanoillamme kuvaamme. Mitä esimer
kiksi “kannustaminen” oikein on?
Valmistelussa, mukana ollut professori Vepsäläinen totesi valmistelunkin ol
leen hyödyllistä ja käytettyjen työkalujen toimineen tarkoitetulla tavalla

Vanhempi vahtimestari Heikki Vartio koki keskustelun kannattaneen:
-Mitä siitä sitten jatkossa muistaa...
Hän jäi myös maistelemaan sanoja:

-Mitä sitten merkitsee se, puhutaanko “kehittämisestä” vai “kehittymisestä”? 
-HKKK:n eri laitosten ja oppinaineiden välillä vallitsee melkoinen kilpailu
tilanne; omalla alallaan monopoliasemassa olevat vahtimestaripalvelut voi
vat kilpailla vain itsensä kanssa, totesi Heikki Vartio.

Rehtori Eero Kasanen kertoo, että päätökset HKKK:n arvoista tekee HKKK:n 
hallitus.
-Sitten ne jalkautetaan organisatioon ja niiden pohjalta ryhdytään kehittämään 
korkeakoulun missiota, strategioita ja meidän tapaamme toimia - arvot eivät 
jää hyllylle.

LTS

Helsingin kauppakorkeakoulu
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HKKK:n ympäristöprojekti 
on käynnistynyt

Kiitokset kaikille, jotka vastasi 
vat ”KESTÄVÄ KEHITYS JA 
HKKK” -kyselyyn! Kysely lähetet

tiin koko korkeakoulun henkilökun
nalle ja työyhteisölle sekä noin 200 
opiskelijalle. Saimme vastauksia 
mukavasti: 174 henkilökunnalta ja 
109 opiskelijoilta. Opiskelijoiden 
kesken on jo arvottu luvatut kolme 
50 markan lahjakorttia kirjakaup
paan, arvonnassa toimi onnettarena 
Risto Tainio. Onnelliset voittajat oli
vat Kati Tenhunen, Tapio Ponkko- 
nen ja Tero Peltola (heille ilmoi
tetaan voitosta henkilökohtaisesti). 
Onnea voittajille!

Kyselyn tuloksista tullaan 
tiedottamaan tarkemmin syksyllä, 
mutta ohessa yhden kysymyksen 
vastausjakaumat niiden vastaajien 
osalta, jotka vastasivat huhtikuun 
loppuun mennessä.

Ympäristöprojekti käynnistyi huhti
kuussa, kun HKKK:n tukisäätiö 
myönsi projektille varoja. Näin KTM 
Elli af Heurlin pääsi apurahan turvin 
aloittamaan asioiden eteenpäin vie
misen. Lisäksi kyo Meri Peltonen sai 
tukisäätiöltä avustusta aiheeseen liit
tyvän tutkielman tekoon.

Tarkoituksena on, että HKKK:sta tu
lisi maan johtava kauppakorkeakoulu 
ympäristöasioiden hoitamisessa. 
Ympäristöasioihin liittyviä kursseja 
on HKKK:ssa järjestetty jo useita 
vuosia ja syksystä 1997 lähtien on tar
koitus, että HKKK:ssa olisi mahdol
lisuus lukea aiheesta sivuaine 
”ympäristötalous ja johtaminen”. 
Ollaksemme uskottava ympäristö
tiedon jakaja niin opetuksen kuin tut
kimuksenkin puolella on meidän huo
mioitava ympäristöasiat myös joka
päiväisessä toiminnassamme.

Samalla tiedotamme, että kestävän 
kehityksen työryhmän työn pohjal
ta on syntynyt HKKK:n ympäristö
projekti, jonka tarkoituksena on 
kehittää jokapäiväistä toimintaa, 
opetusta ja tutkimusta ympä
ristöystävällisemmäksi ja viih- 
tyisämmäksi. Viedessämme pro
jektia eteenpäin otamme kyselyssä 
antamanne mielipiteet huomioon.

HKKK:n ympäristöprojektin etene
minen on kiinni jatkorahoituksen on
nistumisesta. Tarkoituksena onkin 
hankkia projektille mm. yhteistyö-ja 
sponsori kumppaneita.

Kaikki kommentit ja ideat ovat ter
vetulleita osoitteeseen eheurlin.

Kestävän kehityksen työryhmän psta, 
Elli af Heurlin 
ympäristöprojektisihteeri

Ympäristöasiat tulisi mainita HKKK:n toimintaa 
ohjaavissa arvoissa (% vastanneista) 
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Helsingin kauppakorkeakoulu
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Kestävä kehitys ja

K
yselylomake lähetettiin huh
tikuun puolivälissä 1997 si 
säisen postin mukana kaikil
le HKKK:n työyhteisössä työsken

televille. Lomakkeita lähti henkilö
kunnalle kaiken kaikkiaan 470. Näis
tä palautettiin 174 (vastausprosentti 
37%). Vastaajista 50,6% oli naisia ja 
43,1% miehiä (6.3% tyhjää). Vasta
uksia on toistaiseksi käsitelty koko 
henkilökunnan osalta yhdessä, eikä 
ole tehty jakoa eri laitosten tai toi
mitilojen välille. Näitä asioita tullaan 
myöhemmin käsittelemään Meri Pel
tosen gradussa.

Suhtautuminen positiivista, 
mutta ...

Kyselyn tavoitteena oli saada tausta
tietoa siitä, kuinka ympäristöasioita 
kannattaisi HKKKissa viedä eteen
päin. Saimme kyselyn teosta ja ky
symyksistä sekä risuja että ruusuja. 
Osa vastaajien avoimista kommen
teista oli kannustavia ja osa kriittisiä 
joko yksittäisiä kysymyksiä tai koko 
kyselyn tarpeellisuutta kohtaan.

HKKK:n nykytilanteeseen ympäris
töasioiden hoidon suhteen ollaan 
vastausten perusteella melko 
tyytyväisiä, mutta parantamisen 
mahdollisuuksia löytyy paljon. 
Kehittämishalukkuutta siis on, 
mutta positiivinen suhtautumi
nen asiaan on suurempaa kuin halu 
olla itse mukana kehittämässä toi
mintaa.

Varsinaisia esteitä ympäristöasioiden 
kehittämiselle ei nouse vastauksista 
esille. Ympäristöasioista ei kaivata 
varsinaisesti koulutusta, mutta asiois
ta halutaan tietoa esimerkiksi 
Viikkotiedotteen kautta. Asenne
muutosta pidetään tärkeänä.

Kyselyssä kysyttiin, kumman osa- 
alueen kehittämiseen HKKK:n täy
tyy ensisijaisesti panostaa voimava
roja; kestävän kehityksen tavoittei
den toteuttamiseen opetuksessa ja 
tutkimuksessa vai HKKK:njokapäi-

HKKK

"Aina on varaa 

parantaa"

Viime keväänä graduntekijä Meri 
Peltonen teki yhteistyössä HKKK:n 
kestävän kehityksen työryhmän 
kanssa kyselyn Kestävä kehitys ja 
HKKK. Kyselyssä keskityttiin 
ekologiseen kestävään kehitykseen, 
jonka perusehtona on luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen 
ja ihmisen taloudellisen ja 
aineellisen toiminnan 
sopeuttaminen maailman 
luonnonvaroihin ja luonnon 
sietokykyyn.

väisen toiminnan kehittämiseen ja 
ympäristövaikutusten pienentämi
seen. Tässä hieman suuremman kan
natuksen henkilökunnan puolelta sai 
opetuksen ja tutkimuksen kehittämi
nen, joskin monet totesivat myös, ett
eivät asiat ole toisiaan poissulkevia 
ja että niitä molempia tulisi kehittää.

Kysyttäessä konkreettisten toimenpi
de-ehdotusten tärkeyttä, voidaan to
deta, että on paljon asioita, jotka hen
kilökunnan mielestä pitäisi toteuttaa 
tai jotka pitäisi saada nykyistä parem
min toimimaan. Tärkeimpinä koko 
korkeakoulua koskevia asioina, jot
ka pitäisi toteuttaa pidettiin seuraa- 
via: HKKK:n ympäristötavoitteiden 
laatiminen, hyväksyminen ja julkai
seminen (74% = pitäisi toteuttaa), 
ympäristötiedotteiden ja -vinkkien 
lisääminen Viikkotiedotteeseen 
(74%), ympäristökäyttäytymisen 
opas henkilökunnalle (71%), 
ympäristöopetuksen kehittäminen ja 
ympäristöasioiden sisällyttäminen 
HKKK:n kursseihin (71%).

Tärkeimpinä yksittäisinä kehitys
kohteina pidettiin seuraavia:

sisäilman laadun säännöllinen mittaa
minen (82% = pitäisi toteuttaa), käy
tettyjen konttoritavaroiden ja kalus
teiden vaihtopörssi (71%), 
uusiotuotteiden suosiminen hankinta
politiikassa (70%).

Tarpeettomimpana 
parannusehdotuksena koko kor
keakoulua koskien pidettiin 
ympäristövastuuhenkilöiden ni
meämistä (27% piti tarpeettoma
na). Yksittäisistä toimenpide-eh
dotuksista tarpeettomimpana pi
dettiin huonelämpötilan laske
mista yhdellä asteella (32% piti 
tarpeettomana).

Paperin kulutuksen 
ja kierrätykseen huomiota

Yllättävää oli, että peräti 15% vas
taajista oli sitä mieltä, että biojätteen 
keräys ruokaloissa toimii, vaikka sitä 
ei toistaiseksi ole jäljestetty. Suurin 
yllätys oli kuitenkin se, että jopa 73% 
vastaajista oli sitä mieltä, että 
paperiniajittelu ja kierrätys toimivat 
hyvin. Eri tahoja haastattelemalla on 
kuitenkin voitu todeta, ettei järjestel
mä toimi läheskään näin hyvin. Tämä 
onkin asia, johon meidän kaikkien 
kannattaisi kiinnittää huomiota. Voi
simme tähteessämme vähentää 
paperinkulutusta muuttamalla 
toimintatapojamme (mm.
kaksipuolisella kopioinnilla ja turhan 
tulostuksen välttämisellä). Lisäksi 
voisimme tehostaa paperinlajittelua 
uusien paperinlajitteluohjeiden avul
la. Ohjeet on julkaistu tässä Viikko- 
tiedotteessa. Jos ensin edettäisiin täs
sä asiassa, niin sitten voisimme yrit
tää jotain vaikeampaa.

Helsingin kauppakorkeakoulu
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E L S I N G I N KAUPPAKORKEAKOULU

Helsingissä 10.4.1997

HENKILÖKUNNAN KYSELY “KESTÄVÄ KEHITYS JA HKKK”

Hyvä vastaanottaja,

Opetusministeriön aloitteesta kestävää kehitystä halutaan toteuttaa Suomen korkeakouluissa ja 

yliopistoissa. HKKK:ssa on ollut vuodesta 1996 lähtien kestävän kehityksen työryhmä, jonka 

tehtävänä on kehittää korkeakoulumme toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja materiaaliresurssien 

käyttöä tehokkaammaksi. Myös opetusta ja tutkimusta halutaan kehittää vastaamaan nykyistä 

paremmin kestävän kehityksen haasteisiin. Prosessi halutaan saattaa käyntiin HKKK:n henkilökunnan 

ja opiskelijoiden mielipiteiden pohjalta joten jokaisen vastaus on erittäin tärkeä.

Kyselyssä keskitytään ekologiseen kestävään kehitykseen, jonka perusehtona on luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen 

maailman luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn (lähde: Suomen kestävän kehityksen toimikunta).

Tämä kyselylomake on lähetetty kaikille korkeakouluyhteisössä työskenteleville. Vastaukset 

analysoidaan kestävän kehityksen^ työryhmässä ja erillisessä pro gradu -tutkielmassa kestävästä 

kehityksestä ja organisaation kehittämisestä HKKK:ssa. Tutkielmaa tekee korkeakoulun opiskelija 

Meri Peltonen.

Toivomme vastaustasi 30.4.1997 mennessä. Palautus tapahtuu HKKKin sisäisessä postissa osoitteella 

"Lovio/kysely”. Kestävän kehityksen työryhmä raportoi kyselyn tuloksista syksyn aikana.

Ystävällisin terveisin,

Raimo Lovio

Kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja 

sähköposti lovio@hkkk.fi 
puhelin 431 38439

Kauppat.yo, tutkielmantekijä 

sähköposti k22559@kyyppari.hkkk.fi 
puhelin 050-567 3405

’I 1210 Runeberginkatu 14-16 00101 Helsinki Puh (09) 431 31 Fax (09) 4313 8707
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I TAUSTATIETOJA

SYNTYMÄVUOSI

SUKUPUOLI (ympyröi oikea vaihtoehto)

1933 - 74

alle 35v. 
35 - 45v. 
45 - 55v. 
yli 55v.

nainen 54,0% mies 46,0%

35,4%
25,0%
31,1%

8,5%

LAITOS TAI OSASTO (valitse yksi ympyröimällä kirjain)

12,4 % A Johtamisen laitos 5,9% В Laskentatoimen laitos

17,8 % C Markkinoinnin laitos 12,4% D Kansantaloustieteen laitos

9,5 % E Kielten ja viestinnän laitos F 5,3 perustutkimuksen laitos

5,3 % G Kirjasto 3,0% H ATK-keskus

3,6 % I KV-keskus J Johtamiskoulutuskeskus

0,6 % K Prodec 0,6% L Taloustoimisto

10,7 % M Hallintotoimisto 3,6% N Opintotoimisto

0,6 % O HeSE print (Kuvalaitos) 1,8% P Siivoustoimi

1,8 % Q Katri Antell/ravintolat 1,2% R Tekninen henkilöstö

4,1 % s Muu. mikä

57.8 %
31.8 % 
5,2 %

5,2 %

PÄÄASIALLISET TYÖTEHTÄVÄT (valitse yksi ympyröimällä kirjain)

A Opetus ja tutkimus, työ tapahtuu omassa työhuoneessa ja opetustiloissa 

В Hallinnolliset tehtävät, työ tapahtuu toimistoympäristössä (esim. opintotoimisto, kirjasto) 

C Palvelutoiminnot, työ tapahtuu pääasiallisesti muualla kuin toimistoympäristössä (esim.

HesePrint, siivous, kiinteistöjen ylläpito tms.)

D Muu, mikä_________________________ _

48,9 % 
19,5 % 
0,6 % 
9,8 % 
4,6 % 

12,1 % 
4,6 %

TYÖPAIKKALIIKENNE (valitse yksi ympyröimällä kirjain)

Kuljen matkani korkeakouluun...

A julkisilla kulkuneuvoilla 

В henkilöautolla

C kimppakyydillä (henkilöautolla) \

D jalkaisin

E pyörällä (ja mahdollisesti huonolla säällä ja talvella muita liikkumistapoja)

F käytän julkista liikennettä/pyöräilen/kävelen ja lisäksi käytän satunnaisesti henkilöautoa 

F käytän eri liikkumistapoja paitsi en henkilöautoa

13,2 % 

16,1 % 
21,8 %

33.9 % .
14.9 %

Työmatkani pituus kodista HKKK:lie yhteen suuntaan on noin 

A 0-2 km

В 2-5 km

C 5-10 km

D 10-20 km

E 20+km
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li VÄITTÄMÄT
Vastaa merkitsemällä rasti omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon kohdalle.

NYKYTILANNE
T—!—

Olen
samaa
mieltä

т------------
Pääosin
samaa
mieltä

T
Vaikea
sanoa

T
Pääosin 
eri mieltä

b.
En ole 
samaa 
mieltä

1. Ympäristöasiat otetaan riittävästi huomioon
HKKKtssa ja sen toiminnassa. 4,6 26,6 42,2 21,4 5,2
2. Otan ympäristöasiat aktiivisesti huomioon
omassa työssäni ja käyttäytymisessäni. 18,4 56,9 9,2 14,9 0,6
3. Olen tyytyväinen ympäristöasioiden hoitoon
omassa välittömässä työympäristössäni (mm. oma 
huone, taukotila, kopiointihuone jne.).

13,1 39,9 18,5 22,0 6,5

KEHITTÄMISTARPEET
T----------

Olen
samaa
mieltä

T------------
Pääosin
samaa
mieltä

Vaikea
sanoa

т-----------
Pääosin 
eri mieltä

b.
En ole 
samaa 
mieltä

4. HKKKtn mahdollisuudet vaikuttaa ympäristön
tilan paranemiseen ovat merkityksettömiä. 3,5 10,4 15,6 49,1 21,4
5. Omissa toimintatavoissani ei ole merkittäviä
kehittämisen mahdollisuuksia ympäristönäkö
kulmasta. 5,2 26,0 19,1 41,0 8,7

KEHITTÄMISHAL UKKUUS
T

Olen
samaa
mieltä

т----------
Pääosin
samaa
mieltä

T--------
Vaikea
sanoa

t----------
Pääosin 
eri mieltä

b.
En ole 
samaa 
mieltä

6. Suhtaudun myönteisesti ympäristöasioiden
kehittämiseen HKKKtssa. 62,1 32,2 4,6 1,1 -

7. Haluan olla mukana kehittämässä omaa
työyhteisöäni ympäristöystävällisemmäksi. 49,4 37,4 5,2 4,0 4,0

KEHITTÄMISEN ESTEET
T---------

Olen
samaa
mieltä

T----------
Pääosin
samaa
mieltä

T
Vaikea
sanoa

т---------
Pääosin 
eri mieltä

b.
En ole 
samaa 
mieltä

8. Ympäristöystävällisen toiminnan edellytyksenä
HKKKtssa on henkilökunnan asenteiden muutos. 22,7 40,7 22,7 12,2 1,7
9. Yksittäinen henkilökunnan jäsen ei pysty
vaikuttamaan HKKK:n ympäristövaikutuksiin. 6,4 22,5 10,4 49,7 11,0
10. Ympäristöasioiden kehittäminen HKKKtssa ei
kuulu yksittäisille henkilökunnan jäsenille. 3,5 11,6 10,5 47,1 27,3
11. En pysty muuttamaan toimintatapojani 
HKKKtssa ilman koulutusta. 7,0 16,9 41,3 34,9
12. HKKK ei voi saavuttaa taloudellista säästöä
huomioimalla ympäristönäkökohdat nykyistä 
paremmin. 4,1 7,0 33,7 32,0 23,3

13. Minulla ei ole aikaa paneutua ympäristö
asioiden huomioimiseen työympäristössäni. 7,5 19,7 12,1 38,2 22,5
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KEHITTÄMISEN KOHTEET

~n------------
Olen
samaa
mieltä

T--------------
PääOSin
samaa
mieltä

T
Vaikea
sanoa

t-------------
Pääosin 
eri mieltä

X
En ole 
samaa 
mieltä

14. Ympäristöasiat tulisi mainita HKKK:n

toimintaa ohjaavissa arvoissa. 43,9 36,3 13,5 5,3 1,2
15. HKKKin toiminnassa on huomioitava

kestävän kehityksen vaatimukset. 50,6 39,0 8,1 1,7 0,6
16. HKKK:n välittömiä ympäristövaikutuksia

täytyy vähentää olennaisesti nykyisestä (esim. 

rakennusten lämmitys, jätteiden kierrätys jne.). 23,2 34,5 28,6 7,1 6,5

17. HKKK:n tehtävänä on löytää tutkimuksen

avulla ratkaisuja ympäristöongelmiin. 39,9 34,1 13,9 9,8 2,3
18. Tavoitteena on, että HKKK olisi Suomen

johtava kauppatieteellinen yksikkö kestävän 

kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.
43,6 29,7 19,8 4,1 2,9

19. Tavoitteena on, että jokainen HKKKista

valmistunut opiskelija tietää ympäristöasioista ja 

osaa huomioida ne työssään ja toiminnassaan. 60,1 31,8 6,4 0,6 1,2

HENKILÖKOHTAISET TARPEET
T

Olen
samaa
mieltä

™i--------------
Pääosin
samaa
mieltä

T-----------
Vaikea
sanoa

4.
Pääosin 
eri mieltä

X
En ole 
samaa 
mieltä

20. Haluan henkilökohtaisesti osallistua HKKK:n

arvokeskusteluun esim. aamutoritilaisuuksissa. 14,0 24,6 25,7 17,5 18,1
21. Haluan tietoa siitä, miten ympäristönäkökulma

otetaan huomioon HKKK.ssa. 36,6 42,4 11,0 4,1 5,8
22. Haluan osallistua koulutustilaisuuksiin, joiden

aiheena on ympäristöasioiden hoito HKKK.ssa. 19,3 25,7 24,0 14,6 16,4

HKKK. N ULKOPUOLELLA
T------------

Olen
samaa
mieltä

т--------------
Pääosin
samaa
mieltä

T-----------
Vaikea
sanoa

T
Pääosin 
eri mieltä

X
En ole 
samaa 
mieltä

23. Koen olevani ympäristöystävällinen toimin

nassani korkeakoulun ulkopuolella. 2?,2 55,5 10,4 5,8 1,2
24. Olen aikonut muuttaa elämäntapaani ympäris

töystävällisemmäksi. 18,3 37,9 26,0 12,4 5,3
25. Jokaisen ihmisen arkipäivän käyttäytymis

tapojen muutoksilla on positiivista merkitystä 

ympäristön tilan kannalta.
57,9 34,5 5,8 1,2 0,6

26. Viimeisen viiden vuoden aikana olen muutta

nut henkilökohtaisia kulutustottumukseni 

merkittävästi ympäristöystävällisemmiksi. 19,9 42,1 19,3 12,3 6,4
27. Viimeisen viiden vuoden aikana omat arvoni

ovat muuttuneet myönteisemmiksi ympäristö

asioita kohtaan. 28,7 37,4 19,3 7,0 7,6
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III PAINOPISTEALUEET
Kumman osa-alueen kehittämiseen HKKK:n täytyy ensisijaisesti panostaa voimavaroja? 

Merkitse rastilla mieleisesi vaihtoehto.

1. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen opetuksessa ja tutkimuksessa.

2. HKKK:n jokapäiväisen toiminnan kehittäminen ja ympäristövaikutusten pienentäminen.

3. En osaa sanoa, koska..._______

Merkitse rasti sopivimman vaihtoehdon ruutuun. Vaihtoehto 1 viittaa toimenpiteisiin, jotka tällä 

hetkellä ovat olemassa HKKK:ssa ja toimivat mielestäsi jo hyvin. Vaihtoehto 2 viittaa 

toimenpiteisiin, jotka joko pitäisi toteuttaa tai ovat olemassa mutta vaatisivat mielestäsi 

parannusta. Vaihtoehto 3 viittaa toimenpiteisiin, jotka ovat mielestäsi tarpeettomia.

KOKO KORKEAKOULUA KOSKEVAT TOI

MENPITEET

1.
Toteutettu 
tai toimii 
hyvin

T-----------
Pitäisi to
teuttaa tai 
ei toimi

3.--------------
Ei pidä to
teuttaa tai 
tarpeeton

4.
En osaa 
sanoa

1. HKKK:n arvokeskustelun ulottaminen

koskemaan kestävän kehityksen vaatimuksia. 4,2 61,1 6,6 28,1
2. HKKK:n ympäristötavoitteiden laatiminen,

hyväksyminen ja julkaiseminen. 2,4 74,0 7,1 16,6
3. Mittareiden kehittäminen ympäristötavoitteille ja

tulosten säännöllinen julkaiseminen (esim. 

ympäristöopetus, materiaalikulutuksen seuranta).
1,8 62,1 12,4 23,7

4. Vuosittainen ympäristöraportti HKKK:n

vuosikertomuksen yhteydessä. 1,2 54,4 19,5 24,9
5. Erillinen ympäristösivu HKKK:n kotisivuille

intemettiin. - 54,5 18,8 26,7
6. Ympäristötiedotteita ja -vinkkejä

V i ikkotiedotteessa. - 77,2 10,2 12,6
7. Ympäristökäyttäytymisen opas henkilökunnalle. 0,6 71,3 17,4 10,8
8. Ympäristövastuuhenkilöiden nimeäminen. 0,6 39,5 26.9 32.9
9. Yhteistyö ympäristöasioissa kotimaisten ja/tai

ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. 2,4 61,3 10,7 25,6
10. Ympäristöaiheinen sivuainekokonaisuus. 10,1 47,0 14.9 28.0
11. Ympäristöopetuksen kehittäminen ja ympäris

töasioiden sisällyttäminen HKKK:n kursseihin. 8,3 69,8 7,1 14,8
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YKSITYISKOHTAISET TOIMENPITEET Toteutettu 
tai toimii 
hyvin

T---------------
Pitäisi to
teuttaa tai 
ei toimi

T
Ei pidä to
teuttaa tai 
tarpeeton

4.
En osaa 
sanoa

12. Paperin lajittelu ja kierrätys. 73,4 23,1 0,6 3,0
13. Paperin lajittelun tehostaminen esim. parem

malla keräysastioiden sijoittelulla ja tiedotuksella. 27,7 51,2 10,8 10,2

14. Pahvin keräyksen tehostaminen. 13,8 65,3 3,0 18,0
15. Kaksipuolisen kopioinnin ja pienentämisen

lisääminen paperinkulutuksen vähentämiseksi. 12,7 63,3 9,0 15,1
16. Värikasettien uudelleenkäyttö (täyttöpalvelu). 23,0 46,1 1,8 29,1
17. Kopiokoneiden ja tietokoneiden

sammuttaminen pitempien käyttötaukojen ajaksi. 20,5 32,5 19,3 27,7
18. Valaistuksen vaatiman energian vähentäminen

säästäväisemmillä käyttötottumuksilla. H,5 52,1 16,4 20,0
19. Vettäsäästävät suihkut, hanat ja wc:t. 6,6 56,0 10,2 27,1
20. Kangaspyyhkeet tai käsipuhaltimet 

kertakäyttöpyyhkeiden tilalla wc-tiloissa. 4,8 41,2 28,5 25,5
21. Kertakäyttöastioiden käytön vähentäminen. 18,3 53,0 9,1 19,5
22. Uusiotuotteiden suosiminen HKKK:n 

hankintapolitiikassa. 7,3 70,1 3,0 19,5
23. Kotimaisten ja paikallisten tuotteiden 

suosiminen HKKK:n hankintapolitiikassa. 6,0 57,8 13,3 22,9
24. Joutsenmerkittyjen tuotteiden suosiminen

HKKK:n hankintapolitiikassa. 2,5 58,9 8,6 30,1
25. Luomutuotteiden käytön lisääminen

ruokaloissa. 0,6 50,9 20,2 28,2
26. Biojätteen keräys taukotiloissa (esim. 

kahvinpurut, teepussit, hedelmien kuoret). 1,8 71,1 9,6 17,5
27. Biojätteen keräys ruokaloissa. 14,9 63,7 3,6 17,9
28. Lasinkeräys ruokaloissa. 4,2 49,7 11,4 34,7
29. Metallinkeräys ruokaloissa (esim.

säilykepurkkijäte). 1,2 54,8 10,2 33,7
30. Ongelmajätteiden, esim. paristot ja

loisteputkivalaisimet, keräyspisteet. 8,4 58,7 8,4 24,6
31. Käytettyjen konttoritavaroiden ja kalusteiden

vaihtopörssi. 8,3 70,8 6,0 14,9
32. Kalusteiden ja tarvikkeiden korjaaminen ja

kierrättäminen sisäisesti HKKK:ssa. 15,0 62,3 4,2 18,6
33. Käytöstä poistettavien tavaroiden ja kirjojen

myynti opiskelijoille ja henkilökunnalle. 14,9 70,2 3,0 11,9
34. Siivouksessa käytettyjen pesuaineiden valinta

ympäristönäkökohtien perusteella. 2,4 59,8 3,0 34,8
35. Sisäilman laadun säännöllinen mittaaminen. 1.8 82,2 3.6 12.4
36. Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella. 1,8 51,2 31,5 15,5
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JATKUU...
Toteutettu 
tai toimii 
hyvin

T
Pitäisi to
teuttaa 
tai ei 
toimi

3.
Ei pidä to
teuttaa tai 
tarpeeton

4.
En osaa 
sanoa

37. Henkilöauton parkkipaikan maksullisuus. 53,0 . 13,1 17,9 16,1
38. Katettujen pyörätelineiden hankkiminen joka

kiinteistön yhteyteen. 1,8 67,5 9,5 21,3
39. Suihkutilojen rakentaminen henkilökunnalle

jokaiseen kiinteistöön. 4,7 49,1 21,9 24,3
40. Toiminnan ohjaaminen ympäristöystävälliseen

suuntaan taloudellisten ohjauskeinojen avulla 

(kepit ja porkkanat). — 57,0 18,8 24,2
41. Kannustinpalkkioiden maksaminen esim.

materiaalien kulutuksessa säästäville yksiköille. 0,6 51,8 22,3 25,3

IV Kirjoita omia mielipiteitäsi ja ideoitasi kestävän kehityksen 

toteuttamisesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta HKKK:ssa. Kaikki 

kommentit ovat erittäin tervetulleita.

Kyselyn palautus 30.4. mennessä osoitteella: “Lovio/ kysely"

KIITOS PANOKSESTASI H KKK:N TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI!



\v HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Helsingissä 10.4.1997

OPISKELIJAKYSEL Y “KESTÄVÄ KEHITYS JA HKKK”

Hyvä opiskelija,

Opetusministeriön aloitteesta kestävää kehitystä halutaan toteuttaa Suomen korkeakouluissa ja 

yliopistoissa. HKKK:ssa on ollut vuodesta 1996 lähtien kestävän kehityksen työryhmä, jonka 

tehtävänä on kehittää korkeakoulumme materiaaliresurssien käyttöä tehokkaammaksi ja toimintaa 

ympäristöystävällisemmäksi. Myös opetusta ja tutkimusta halutaan kehittää vastaamaan nykyistä 

paremmin kestävän kehityksen haasteisiin. Prosessi halutaan saattaa käyntiin HKKK:n henkilökunnan 

ja opiskelijoiden mielipiteiden pohjalta joten jokaisen vastaus on erittäin tärkeä.

Kyselyssä keskitytään ekologiseen kestävään kehitykseen, jonka perusehtona on luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen 

maailman luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn (lähde: Suomen kestävän kehityksen toimikunta).

Tämä kyselylomake on annettu noin 300 HKKKin opiskelijalle. Vastaukset analysoidaan kestävän 

kehityksen työryhmässä ja erillisessä pro gradu -tutkielmassa kestävästä kehityksestä ja organisaation 

kehittämisestä HKKK:ssa. Tutkielmaa tekee korkeakoulun opiskelija Meri Peltonen.

Toivomme vastaustasi 30.4.1997 mennessä. Palautus tapahtuu HKKK:n sisäisessä postissa osoitteella 

“Lovio/kysely". Lomakkeen voi myös lähettää postitse'osoitteella HKKK/Lovio, PL 1210, 00101 

Helsinki. Kestävän kehityksen työryhmä raportoi kyselyn tuloksista syksyn aikana.

Ystävällisin terveisin,

o Ъ

Raimo Lovio

Kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja 

sähköposti lovio@hkkk.fi 

puhelin 431 38439

Kauppat.yo, tutkielmantekijä 
sähköposti k22559@kyyppari.hkkk.fi 
puhelin 050-567 3405

PL 1210 Runeberginkatu 14-16 00101 Helsinki Puh <09l 431 .31 Fax (09) 4313 8707
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I TAUSTATIETOJA
NIMI (vain jos haluat osallistua arvontaan)

OPINTOKIRJAN NUMERO (vain jos haluat osallistua arvontaan)

SYNTYMÄVUOSI

SUKUPUOLI (ympyröi oikea vaihtoehto) 

VUOSIKURSSI (ympyröi oikea vaihtoehto)

20v. 10,6%
21 v. 27,2%

1964 77 22v. 27,2%
23v. 17,5%

yli 24v. 17,5%
nainen mies

56,0% 44, 0%

1-79, 62.Ц ,13. 3,74. 3,75.

Käyn koululla (ympyröi lähinnä olevin vaihtoehto)

85,5 % A päivittäin

15,6 % В 3 krt viikossa

0,9 % C 1 krt viikossa

- D harvemmin

Luokitteluin itseni koulun palvelujen käyttäjänä

89,0 % A kokopäivätoimiseksi ja aktiiviseksi opiskelijaksi

11,0 % В osapäivätoimiseksi opiskelijaksi

- C satunnaiseksi pistäytyjäksi

- D käytännöllisesti katsoen en käytä koulun palveluja työn tai muiden syiden takia

Kuljen matkani korkeakouluun pääsääntöisesti (valitse vain yksi)

73,4 % A julkisilla kulkuneuvoilla

4,6 % В henkilöautolla

- C kimppakyydillä (henkilöautolla)

7,3 % D jalkaisin \

4,6 % E pyörällä (ja mahdollisesti huonolla säällä ja talvella muita liikkumistapoja )

10,1 % F käytän julkista liikennettä/pyöräilen/kävelen mutta käytän satunnaisesti autoa

- G käytän säännöllisesti ainakin kolmea edellä mainittua tapaa.

Matkani pituus kodista HKKK:Ile yhteen suuntaan on noin

16,5 % A 0-2 km

18,3 % В 2-5 km

22,9 % C 5-10 km

30,3 % D 10-20 km

11,9 % E 20+ km
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II VÄITTÄMÄT
Vastaa merkitsemällä rasti omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon kohdalle.

NYKYTILANNE
T

Olen
samaa
mieltä

T--------------
Pääosinsamaa
mieltä

T
Vaikeasanoa

T
Pääosin 
eri mieltä

D.
En ole 
samaa mieltä

1. Ympäristöasiat otetaan riittävästi huomioon

HKKKissaja sen toiminnassa. 3,7 23,9 52,3 18,3 1,8
2. Otan ympäristöasiat aktiivisesti huomioon

omassa käyttäytymisessäni HKKK:ssa. 3,7 51,4 26,6 16,5 1,8
3. Olen tyytyväinen ympäristöasioiden hoitoon

omassa välittömässä työympäristössäni (mm. 

kopiointitilat, luokat jne.).
3,7 44,4 22,2 23,1 6,5

KEHITTÄMISTARPEET
t.
Olen
samaa
mieltä

i.--------------
Pääosin
samaa
mieltä

T-----------Vaikea
sanoa

T-------------
Pääosin 
eri mieltä

5..
En ole 
samaa 
mieltä

4. HKKK:n mahdollisuudet vaikuttaa ympäristön

tilan paranemiseen ovat merkityksettömiä. 0,9 3,7 10,1 63,3 22,0
5. Omissa toimintatavoissani ei ole merkittäviä

kehittämisen mahdollisuuksia ympäristönäkö

kulmasta. 2,8 12,8 11,0 59,6 13,8

KEHITTÄMISHAL UKKUUS
T

Olen
samaa
mieltä

~T.--------------
Pääosin
samaa
mieltä

T-----------
Vaikea
sanoa

T.
Pääosin 
eri mieltä

Э.
En ole 
samaa 
mieltä

6. Suhtaudun myönteisesti ympäristöasioiden

kehittämiseen HKKKissa. 78,9 20,2 0,9 - -

7. Haluan olla mukana kehittämässä HKKK:a

ympäristöystävällisemmäksi. 25,7 53,2 18,3 2,8 -

KEHITTÄMISEN ESTEET
T----------

Olen
samaa
mieltä

T------------
Pääosin
samaa
mieltä

T---------
Vaikea
sanoa

t-----------
Pääosin 
eri mieltä

D.
En ole 
samaa 
mieltä

8. Ympäristöystävällisen toiminnan edellytyksenä

HKKK:ssa on opiskelijoiden asenteiden muutos. 22,9 57,8 13,8 4,6 0,9
9. Yksittäinen opiskelija ei pysty vaikuttamaan

HKKK:n ympäristövaikutuksiin. 1,8 11,0 18,3 51,4 17,4
10. Ympäristöasioiden kehittäminen HKKKissa ei

kuulu yksittäisille opiskelijoille. 0,9 6,4 11,0 59,6 22,0
11. En pysty muuttamaan toimintatapojani

HKKKissa ilman koulutusta. 8,3 16,5 54,1 21,1
12. HKKK ei voi saavuttaa taloudellista säästöä

huomioimalla ympäristönäkökohdat nykyistä 

paremmin. 0,9 4,6 22,9 46,8 24,8

13. Minulla ei ole aikaa paneutua ympäristö

asioiden huomioimiseen. 0,9 10,1 19,3 56,0 13,8
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III PAINOPISTEALUEET
Kumman osa-alueen kehittämiseen HKKK:n täytyy ensisijaisesti panostaa voimavaroja? 

Merkitse rastilla mieleisesi vaihtoehto.

54,

13,

1
1

7

1. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen opetuksessa ja tutkimuksessa.

2. HKKK:n jokapäiväisen toiminnan kehittäminen ja ympäristövaikutusten pienentäminen.

3. En osaa sanoa, koska...__________ ___________________________

Merkitse rasti sopivimman vaihtoehdon ruutuun. Vaihtoehto 1 viittaa toimenpiteisiin, jotka tällä 

hetkellä ovat olemassa HKKK:ssa ja toimivat mielestäsi jo hyvin. Vaihtoehto 2 viittaa 

toimenpiteisiin, jotka joko pitäisi toteuttaa tai ovat olemassa mutta vaatisivat mielestäsi 

parannusta. Vaihtoehto 3 viittaa toimenpiteisiin, jotka ovat mielestäsi tarpeettomia.

KOKO KORKEAKOULUA KOSKEVAT TOI

MENPITEET

1.
Toteutettu 
tai toimii 
hyvin

~r.---------------
Pitäisi to
teuttaa tai 
ei toimi

T---------------
Ei pidä to
teuttaa tai 
tarpeeton

4.
En osaa 
sanoa

1. HKKK:n arvokeskustelun ulottaminen

koskemaan kestävän kehityksen vaatimuksia. 2,8 58,7 3,7 34,9
2. HKKK:n ympäristötavoitteiden laatiminen,

hyväksyminen ja julkaiseminen. 3,7 73,4 2,8 20,2
3. Mittareiden kehittäminen ympäristötavoitteille ja

tulosten säännöllinen julkaiseminen (esim. 

ympäristöopetus, materiaalikulutuksen seuranta).
1,8 75,2 4,6 18,3

4. Vuosittainen ympäristöraportti HKKK:n

vuosikertomuksen yhteydessä. 1,8 48,6 18,3 31,2
5. Erillinen ympäristösivu HKKK:n kotisivuille

intemettiin. — 51,3 27,5 21,1
6. Ympäristötiedotteita ja-vinkkejä

Viikkotiedotteessa. 0,9 62,4 20,2 16,5
7. Ympäristökäyttäytymisen opas opiskelijoille. 16.5 57.8 13.8 11.9
8. Ympäristövastuuhenkilöiden nimeäminen

henkilökunnasta. 4,6 50,5 11,9 33,0
9. Yhteistyö ympäristöasioissa kotimaisten ja/tai

ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. 1,9 70,4 4,6 23,1
10. Ympäristöaiheinen sivuainekokonaisuus. 5.5 47.7 16.5 30.3
11. Ympäristöopetuksen kehittäminen ja ympäris

töasioiden sisällyttäminen HKKK:n kursseihin. 11,0 63,3 5,5 20,2
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KEHITTÄMISEN KOHTEET
t.-----------
Olen
samaa
mieltä

T-------------
Pääosin
samaa
mieltä

T----------
Vaikea
sanoa

T------------
Pääosin 
eri mieltä

ь.
En ole 
samaa 
mieltä

14. Ympäristöasiat tulisi mainita HKKK:n

toimintaa ohjaavissa arvoissa. 31,2 53,2 13,8 1,8 -

15. HKKK:n toiminnassa on huomioitava

kestävän kehityksen vaatimukset. 49,5 46,8 3,7 - -

16. HKKK:n välittömiä ympäristövaikutuksia

täytyy vähentää olennaisesti nykyisestä (esim. 

rakennusten lämmitys, jätteiden kierrätys jne.).
14,7 44,0 35,8 5,5 -

17. HKKK:n tehtävänä on löytää tutkimuksen

avulla ratkaisuja ympäristöongelmiin. 15,7 30,6 35,2 14,8 3,7
18. Tavoitteena on, että HKKK olisi Suomen

johtava kauppatieteellinen yksikkö kestävän 

kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. 31,2 41,3 22,0 3,7 1,8

19. Tavoitteena on, että jokainen HKKK:sta

valmistunut opiskelija tietää ympäristöasioista ja 

osaa huomioida ne työssään ja toiminnassaan.
48,6 46,8 3,7 - 0,9

HENKILÖKOHTAISET TARPEET
T------------

Olen
samaa
mieltä

T
Pääosin
samaa
mieltä

T
Vaikea
sanoa

T-------------
Pääosin 
eri mieltä

5.
En ole 
samaa 
mieltä

20. Haluan osallistua HKKK:ssa käytävään

arvokeskusteluun yhteisten tilaisuuksien ja lehti- 

ja nettikirjoittelun kautta. 0,9 17,4 43,1 25,7 12,8
21. Haluan tietoa siitä, miten ympäristönäkökulma

otetaan huomioon HKKK:n toiminnassa. 11,0 66,1 12,8 8,3 1,8
22. Haluan osallistua koulutustilaisuuksiin, joiden

aiheena on ympäristöasioiden hoito HKKK:ssa. 0,9 22,9 37,6 24,8 13,8

HKKK.N ULKOPUOLELLA
т-----------

Olen
samaa
mieltä

~T.
Pääosin
samaa
mieltä

T
Vaikea’
sanoa

T-------------
Pääosin 
eri mieltä

T
En ole 
samaa 
mieltä

23. Koen olevani ympäristöystävällinen toimin

nassani korkeakoulun ulkopuolella. 10,1 62,4 20,2 7,3 —

24. Olen aikonut muuttaa elämäntapaani ympäris

töystävällisemmäksi. 20,2 54,1 17,4 5,5 2,8
25. Jokaisen ihmisen arkipäivän käyttäytymis

tapojen muutoksilla on positiivista merkitystä 

ympäristön tilan kannalta.
75,2 23,9 - 0,9 -

26. Viimeisen viiden vuoden aikana olen muutta

nut henkilökohtaisia kulutustottumuksiani 

merkittävästi ympäristöystävällisemmiksi. 23,1 28,7 34,3 10,2 3,7
27. Viimeisen viiden vuoden aikana omat arvoni

ovat muuttuneet myönteisemmiksi ympäristö

asioita kohtaan. 36,7 40,4 17,4 3,7 1,8
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YKSITYISKOHTAISET TOIMENPITEET
Г
Toteutettu 
tai toimii 
hyvin

T---------------
Pitäisi to
teuttaa tai 
ei toimi

3.-----------
Ei pidä to
teuttaa tai 
tarpeeton

4.
En osaa 
sanoa

12. Paperin lajitteluja kierrätys. 42,6 50,9 - 6,5
13. Paperin lajittelun tehostaminen esim. parem

malla keräysastioiden sijoittelulla ja tiedotuksella. 14,8 74,1 0,9 10,2
14. Pahvin keräyksen tehostaminen. 3.7 74,8 — 21,5
15. Kaksipuolisen kopioinnin ja pienentämisen

lisääminen paperinkulutuksen vähentämiseksi. 7,4 73,1 13,0 6,5
16. Värikasettien uudelleenkäyttö (täyttöpalvelu). 3,7 52,3 2,8 41,1
17. Kopiokoneiden ja tietokoneiden

sammuttaminen pitempien käyttötaukojen ajaksi. 3,7 39,8 34,3 22,2
18. Valaistuksen vaatiman energian vähentäminen

säästäväisemmillä käyttötottumuksilla. - 47,7 24,3 28,0
19. Vettäsäästävät suihkut, hanat ja wc:t. - 66,4 14,0 19,6
20. Kangaspyyhkeet tai käsipuhaltimet

kertakäyttöpyyhkeiden tilalla wc-tiloissa. 10,2 43,5 33,3 13,0
21. Kertakäyttöastioiden käytön vähentäminen. 25.2 57.0 7.5 10.3
22. Uusiotuotteiden suosiminen HKKK:n

hankintapolitiikassa. 0,9 75,9 0,9 22,2
23. Kotimaisten ja paikallisten tuotteiden

suosiminen HKKK:n hankintapolitiikassa. 1,9 53,3 12,1 32,7
24. Joutsenmerkittyjen tuotteiden suosiminen

HKKK:n hankintapolitiikassa. 1,9 58,9 9,3 29,9
25. Luomutuotteiden käytön lisääminen

ruokaloissa. - 34,3 37,0 28,7
26. Biojätteen keräys taukotiloissa (esim.

kahvinpurut, teepussit, hedelmien kuoret). 4,7 70,1 12,1 13,1
27. Biojätteen keräys ruokaloissa. 63.9 31.5 0.9 3.7
28. Lasinkeräys ruokaloissa. 9.3 40.2 23.4 27.1
29. Metallinkeräys ruokaloissa (esim.

säilykepurkkijäte). 48,1 23,1 28,7
30. Ongelmajätteiden, esim. paristot ja

loisteputkivalaisimet, keräyspisteet. 0,9 60,2 20,4 18,5
31. Käytettyjen konttoritavaroiden ja kalusteiden

vaihtopörssi. 0,9 39,3 27,1 32,7
32. Kalusteiden ja tarvikkeiden koijaaminen ja

kierrättäminen sisäisesti HKKK:ssa. - 42,6 15,7 41,7
33. Käytöstä poistettavien tavaroiden ja kiijojen

myynti opiskelijoille ja henkilökunnalle. 8,3 73,1 4,6 13,9
34. Siivouksessa käytettyjen pesuaineiden valinta

ympäristönäkökohtien perusteella. 0,9 59,3 6,5 33,3
35. Sisäilman laadun säännöllinen mittaaminen. 0.9 69.4 7.4 22.2
36. Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella.

■■..2,8 30.6 46.3 20.4 •
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JATKUU...

i.
Toteutettu 
tai toimii 
hyvin

T------------
Pitäisi to
teuttaa 
tai ei 
toimi

1---------------
Ei pidä to
teuttaa tai 
tarpeeton

4.
En osaa 
sanoa

37. Henkilöauton parkkipaikan maksullisuus. 11.0 12.8 42.2 33.9
38. Katettujen pyörätelineiden hankkiminen joka 

kiinteistön yhteyteen. 0,9 65,1 7,3 26,6
39. Suihkutilojen rakentaminen henkilökunnalle 

jokaiseen kiinteistöön. - 7,3 33,9 58,7
40. Toiminnan ohjaaminen ympäristöystävälliseen 

suuntaan taloudellisten ohjauskeinojen avulla 

(kepit ja porkkanat).
- 64,2 10,1 25,7

41. Kannustinpalkkioiden maksaminen esim. 

materiaalien kulutuksessa säästäville yksiköille. - 56,9 9,2 33,9

IV Kirjoita omia mielipiteitäsi ja ideoitasi kestävän kehityksen 

toteuttamisesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta HKKK:ssa. Kaikki 

kommentit ovat erittäin tervetulleita.

Kyselyn palautus 30.4. mennessä osoitteella: “Lovio/ kysely”

KIITOS PANOKSESTASI HKKK.N TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI!


