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YMPÄRISTÖEKONOMIT TYÖMARKKINOILLA
-Tutkimus ympäristötehtäviin rekrytoitumisen esteistä ja mahdollisuuksista 

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen asemaa 
ympäristöalan työmarkkinoilla selvittämällä millaisia esteitä ja toisaalta mahdollisuuksia 
ympäristöopintoihin suuntautuneiden ekonomien rekrytoitumiseen liittyy nyt ja tulevaisuu
dessa. Tavoitteena oli myös selvittää mihin suuntaan työmarkkinoiden ympäristöosaa
misen vaatimukset ovat tulevaisuudessa kehittymässä ja millaisia konkreettisia haasteita 
se kauppatieteelliselle ympäristökoulutukselle asettaa.

Tutkimuksen kirjallisuusosiossa on aluksi perehdytty koulutuksen ja työmarkkinoiden 
välisten suhteiden aihepiiriin sekä korkeakoulutettujen ja ekonomien rekrytoitumista 
koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin. Tämän jälkeen on tarkasteltu ympäristöjohtamisen 
työmarkkinoiden ja professioiden välisen kilpailun kenttää sekä kauppatieteellisen korkea
koulutason ympäristöopetuksen tarjontaa Suomessa. Kirjallisuuden pohjalta on muodos
tettu joukko rekrytoitumisen esteitä ja mahdollisuuksia koskevia väittämiä, joiden 
paikkansapitävyyttä on empiirisessä osassa lähdetty selvittämään.

Tutkimuksen empiirinen osa koostuu kolmesta osasta: kyselystä sekä kahdesta haastat- 
teluosiosta. Kyselyn kohdejoukko koostui vuosina 1990-1998 Helsingin kauppakorkea
koulussa ja Jyväskylän yliopistossa ympäristöaiheisen pro gradu -tutkielman tehneistä 
kauppatieteen maistereista ja kauppat. ylioppilaista. Haastateltavina oli sekä työnantaja- 
puolen edustajia että ympäristötehtäviin rekrytoituneita kyselyyn vastanneita ekonomeja.

Tutkimuksen aineisto

Tutkimuksen kirjallisuusosan aineistona on käytetty kirjallisuutta, artikkeleita, Internet- 
lähteitä sekä henkilökohtaisia tiedonantoja. Empiirinen aineisto koostuu ympäristöeko- 
nomikyselystä sekä kuudesta haastattelusta.

Tulokset

Tällä hetkellä ympäristöekonomien rekrytoitumiselle on löytyy monia esteitä, joista osa 
johtuu työmarkkinoiden rakenteista sekä ympäristöasioiden hoitamisen kehitysvaiheesta 
yritysmaailmassa ja osa kauppatieteelliseen ympäristökoulutukseen liittyvistä tekijöistä. 
Ympäristöasioiden hoitaminen ei vielä yleisesti ole edennyt organisaatioissa perinteisille 
ekonomien osaamisalueille ja ekonomit häviävät vielä kilpailussa mm. teknisen koulutus
alan ratkaisumalleille, joilla on jo perinteitä. Toisaalta kauppatieteellinen ympäristökou
lutus on lähes poikkeuksetta liian vähäistä, muotoutumatonta, pinnallista tuottaakseen 
riittävästi lisäarvoa rekrytoitumiseen ja sen tunnettuus työmarkkinoilla on erittäin huono.

Kauppatieteellisen ympäristönäkökulman tarve työmarkkinoilla näyttää kuitenkin tulevai
suudessa lisääntyvän. Kehittämällä koulutusta yhteistyössä yritysmaailman kanssa 
perinteisiä kauppatieteellisiä opintoja tukevaksi ja lisäarvoa tuottavaksi selväksi osa- 
alueeksi voidaan tulevaisuudessa vastata työmarkkinoiden tarpeisiin ja kehityshaasteisiin.

Avainsanat Ympäristökoulutus, korkeakoulut, työmarkkinat, sijoittuminen, 
rekrytoituminen.
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1. JOHDANTO

1.1 Taustaa

Ympäristökysymysten tulo mukaan korkeakouluopetukseen on selvästi lisääntynyt kun 

yhteiskunta ja sen osana yritysmaailma ovat alkaneet ymmärtää ja reagoida taloudellisen 

kasvun ympäristölle aiheuttamiin ongelmiin. Varsinkin suurissa yrityksissä on viimeisen 

parin vuosikymmenen aikana siirrytty päästöjen hallinnasta yhä enemmän kokonais

valtaisiin ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin ja ympäristöystävällisestä imagosta on 

tullut toisaalta kilpailukeino, toisaalta jo lähes elinehto. Niin pienille kuin suurillekin 

yrityksille ”ekotuotteiden" suunnittelusta, valmistuksesta ja markkinoinnista on tullut arki

päivää. Ympäristöasioiden huomioimisesta on muodostunut yksittäisiä lakikysymyksiä ja 

teknisiä ongelmia laajempi kenttä ja se on alkanut levitä läpi koko organisaation.

Tämä kehitys heijastuu myös siihen osaamistarpeeseen, joka yrityksille on muodostunut. 

Yritykset hakevat yhä enemmän ympäristöalan osaajia organisaation joka tasolle ja sel

vää on, että koulutuksen on kehityttävä yleisen yhteiskunnallisen kehityksen lisäksi myös 
yritysmaailman kehityksen ja tarpeiden mukana. Toisaalta myös yliopistoissa ja korkea

kouluissa tehtävä ympäristöasioihin liittyvä tutkimus sekä opiskelijoiden kiinnostus 

ympäristöasioihin on Suomessa lisääntynyt samalla kun yleinen tietoisuus ympäristön 
tilasta ja taloudellisen toiminnan ympäristöhaitoista on mm. mediakiinnostuksen kehityk

sen myötä (Väliverronen 1997, 186-187) lisääntynyt.

Aikaisemmin ympäristöasiat ovat olleet osa lähinnä teknillistieteellistä ja luonnon

tieteellistä koulutusalaa. 1990-luvulla myös kauppatieteellinen korkeakoulutus on alkanut 

vastata koulutushaasteeseen ja kauppatieteellisen ympäristöopetuksen määrä onkin 
lisääntynyt tavoitteenaan hakea tarpeellista, perinteisesti ristiriitaisenakin koettua yhteyttä 

ympäristöongelmien ja talouden välille. Ympäristöopetuksen suosio, ympäristöaiheisten 

tutkielmien määrän lisääntyminen koko 90-luvun ajan sekä ympäristöaiheisen tutkimuksen 
lisääntyminen (Kakkuri-Knuuttila, Lovio & Mäkinen 1997, 2-3) ovat selkeitä merkkejä 

talouteen liittyvien ympäristönäkökulmien kiinnostavuudesta ja merkityksellisyydestä niin 

opiskelijoille kuin tutkijoillekin. Voidaankin sanoa, että ympäristöinsinöörien, biologien ja 

limnologien rinnalle on kehittymässä "ympäristöekonomeja" eli ympäristöasioihin opin

noissaan suuntautuneita kauppatieteen maistereita.

Kauppatieteellinen ympäristöopetus on 1990-luvun lopulla suhteellisen uutta, monilta osin 
vielä vähäistä ja muotoutumatonta. Epäselvää näyttää myös olevan se, mitä
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kauppatieteellisellä näkökulmalla ympäristöasioihin oikeastaan tarkoitetaan. Voidaankin 

siis kysyä onko ”ympäristöekonomeja” vielä edes olemassa. On vastaus tähän kysy

mykseen sitten mikä tahansa, tosiasia kuitenkin on, että ympäristöasioista kiinnostuneita 

ja opinnoissaan niihin perehtyneitä ekonomeja - ympäristöekonomeja - on olemassa ja he 
ovat osa tämän päivän yritysmaailmaa.

Millaisiin tehtäviin ympäristöekonomit ovat sitten yritysmaailmassa sijoittuneet? Onko 

heidän osaamisensa sellaista, että sille on työmarkkinoilla kysyntää? Entä millaista 

kauppatieteellistä ympäristöosaamista työmarkkinoilla tullaan tulevaisuudessa tarvit

semaan ja miten korkeakoulutasoisen kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen tulisi 

kehittyä, jotta se vastaisi työmarkkinoiden vaatimuksia? Vastauksia näihin kysymyksiin ei 

vielä ole kartoitettu. Tarvetta vastausten selvittämiseen kuitenkin on, useastakin syystä.

Ympäristöosaamisen sekä -tietouden lisääntyminen alalla kuin alalla on tärkeää, jotta 

yhteiskuntaa voidaan kokonaisvaltaisesti kehittää kestävämpään suuntaan (ks. esim. 

Anderson 1997, 193-199) ja ympäristöopetuksen rooli tämän osaamisen ja tietouden 

lisäämisessä on merkittävä. Ympäristöopetuksen tulevaisuus puolestaan riippuu suurelta 

osin opiskelijoiden kiinnostuksesta sitä kohtaan ja rekrytoitumismahdollisuudet sekä rekry
toitumisen kautta avautuvat vaikuttamismahdollisuudet ohjaavat opiskelijoiden suuntautu

mista opinnoissaan. Toisaalta työnantajien asenteilla, käsityksillä ja tiedoilla kauppa

tieteellisestä ympäristöopetuksesta on suuri merkitys työmahdollisuuksien syntyyn. Myös 
esimerkiksi korkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus ja opetuksen kehittäminen on yhä 

enemmän riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Näin ollen yritysten kiinnostus 

ympäristöasioihin liittyvään tutkimustyöhön on tärkeää monille koulutusyksiköille. Kauppa

tieteellistä ympäristökoulutusta ja sitä kautta ympäristöosaamista on siis kehitettävä myös 

yritysten tarpeiden mukaan, jotta ekonomeilla on mahdollisuus löytää oma paikkansa 
organisaatioiden ”vihertämisen” prosessissa.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ia tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ympäristöekonomien sekä kauppa-tieteellisen 

ympäristökoulutuksen asemaa ympäristöalan työmarkkinoilla. Tavoitteena on tarkastella 

mahdollisia työmarkkinoille sijoittumiseen liittyviä esteitä ja toisaalta mahdollisuuksia nyt ja 
tulevaisuudessa sekä pohtia niiden vaikutuksia ekonomien pääsyyn ympäristöalan työ

markkinoille Suomessa. Tavoitteena on myös löytää suuntaviivoja kauppatieteellisen 

koulutuksen kehittämiselle suuntaan, joka tuottaisi sekä työ- että vaikutusmahdollisuuksia 
tulevaisuuden ympäristöekonomeille.
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Tutkimuksen näkökulma on koulutuksen työhön sijoittumista ohjaavaa merkitystä 

korostava, sillä jo lähtökohtaisesti tutkimuksessa tarkastellaan tietyn koulutuksen saaneen 
ryhmän suhdetta työmarkkinoihin. Työhön sijoittuminen ei kuitenkaan ole vain koulu

tuksesta riippuvaista, vaan siihen vaikuttavat hyvin moninaiset työmarkkinoilla vaikuttavat 

tekijät. Näin ollen tutkimusongelmakin voidaan nähdä hyvin laajasti.

Tutkimusongelma:

Mitkä ovat ympäristöekonomien työhönsijoittumisen esteet sekä 
mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa?

Koska ongelma on laaja, pyritään tässä tutkimuksessa keskittymään kolmeen työhön

sijoittumisen kannalta mielenkiintoiseen kysymykseen, joiden kautta haetaan vahvistusta 

tai vastaväitteitä joukolle mm. kirjallisuuden pohjalta muodostettuja sijoittumisen esteitä 

koskevia väittämiä (ks. luku 6). Tavoitteena on näiden kolmen kysymyksen avulla kartoit

taa sekä selittää työhönsijoittumisen nykytilannetta, luoda näkymiä sijoittumisen tulevai

suuden kehitykseen sekä myös löytää konkreettisia ideoita koulutuksen kehittämiseen 
tulevaisuutta varten.

Kysymykset:

1. Millaisiin ympäristötehtäviin 90-luvulla valmistuneet ympäristöekonomit ovat 

sijoittuneet ja mitkä tekijät ovat ohjanneet heidän sijoittumistaan?

2. Millaisilta näyttävät ympäristöalan / ympäristöjohtamisen alan työmarkkinat 
ekonomin kannalta tulevaisuudessa?

3. Millaisena kauppatieteellinen ympäristökoulutus nähdään nyt ja millaista sen 

tulisi tulevaisuudessa olla, jotta se palvelisi työmarkkinoiden tarpeita?

Tarkastelemalla ympäristöekonomien työhön sijoittumisen nykytilannetta sekä kartoitta

malla heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan työmarkkinoilla voidaan pyrkiä päättele

mään onko kauppatieteelliselle ympäristönäkökulmalle olemassa tarvetta työmarkkinoilla. 

Toisaalta voidaan myös saada tietoa siitä, vastaako nykyinen ympäristökoulutus 

työmarkkinoiden tarpeita. Työhönsijoittumisesta saatavan kokonaiskuvan perusteella voi

daan jossain määrin päätellä kuinka paljon opintovalinnat ovat suunnanneet työhön

sijoittumista. Vaaditaanko ekonomeilta tällä hetkellä ympäristöopintojen lisäksi kenties 
joitain erityisiä ominaisuuksia, jotta he kykenevät kilpailemaan muiden koulutusalojen 

kanssa ympäristöalan työmarkkinoilla, professionaalisen kilpailun areenalla?
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Koska työhönsijoittumiseen vaikuttavat opintojen ja niissä suuntautumisen lisäksi joukko 

muita työmarkkinoilla määrittyviä ominaisuuksia, on työmarkkinoiden luonne myös kiin

nostava kysymys. Työmarkkinoiden tarkastelun kautta voidaan saada tietoa siitä, millaisia 
ympäristöasioiden hoitamiseen liittyviä taitoja tulevaisuudessa yritysmaailmassa tullaan 

tarvitsemaan ja mihin suuntaan ympäristötehtävien määrä ja laatu ovat yrityksissä 
kehittymässä.

Tutkimusongelman määrittävänä tekijänä on koulutus. Perustana on ensin korkeakoulu

tason kauppatieteellinen koulutus sekä sen sisällä vielä monilta osin vakiintumaton ja 

muotoutumaton kauppatieteellinen ympäristöopetus. Näin ollen on olennaista tarkastella 

myös koulutusta omana osa-alueenaan. Koska ympäristöopetus on suhteellisen uusi osa- 

alue ekonomien koulutuksessa, pyritään tutkimuksessa selvittämään sekä valmistuneiden 

ekonomien näkemyksiä kauppatieteellisestä ympäristökoulutuksesta että myös työnan

tajapuolen tietotasoa sekä mielipiteitä ympäristökoulutuksen laadusta ja määrästä.

Ympäristöopetuksen ekonomikoulutukselle antamaa lisäarvoa ei vielä ole tutkittu ja 

ympäristöopetuksen kehittäminen onkin tähän asti monissa koulutusyksiköissä lähtenyt 

aktiivisten, ympäristöasioista kiinnostuneiden opettajien aloitteesta (Raimo Lovio, 

henkilökohtainen tiedonanto, kevät 1999). Selvittämällä työmarkkinoiden eri osapuolten 

kokemuksia ja näkemyksiä tästä lisäarvosta, pyritään keräämään arvokasta tietoa siitä, 

miten kauppatieteellisen ympäristöopetuksen taso ja laatu vastaavat työmarkkinoiden 
tämän hetken tarpeita sekä miten sitä tulisi kehittää, jotta se vastaisi työmarkkinoiden 
tarpeita tulevaisuudessa .

1.3 Tutkimustulosten hyödyntäminen

Yksi korkeakouluopetuksen tärkeimmistä tavoitteista on kouluttaa niin työmarkkinoille kuin 

yhteiskunnan instituutioiden palvelukseenkin osaavia ja kehityskelpoisia henkilöitä. 

Saavuttaakseen tämän tavoitteen on korkeakoululaitoksen kehitettävä jatkuvasti ope

tustaan. Toisaalta korkeakoululaitoksella on myös tärkeä asema uuden, yhteiskunnan 
kehityksen kannalta tärkeän tutkimustiedon tuottajana. Resurssit sekä kehitys- että 

opetustyöhön ovat kuitenkin rajalliset ja jotta uudenlaisen opetuksen, kuten kauppa

tieteellisen ympäristöopetuksen, kehittyminen olisi tehokkainta, tarvitaan tietoa opetuksen 

"tuloksista” esimerkiksi työmarkkinoilla. Tämä tutkimus antaa pohjaa päättelyille siitä, onko 

tämänhetkinen opetus ajan tasalla ja miten kauppatieteellinen näkökulma ympäristö

asioihin on yritysmaailmassa otettu vastaan. Toisaalta voidaan saada myös viitteitä siitä,
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mihin suuntaan kauppatieteellisen ympäristönäkökulman tarve ja kysyntä ovat työ
markkinoilla kehittymässä.

Ympäristöalan työmarkkinoita ja professionaalista kilpailua koskevia tietojen avulla 

voidaan puolestaan saada selvyyttä siihen, millaisina työmarkkinat näkevät kauppa

tieteellisen näkökulman kehitysmahdollisuudet. Toivon, että myös näistä tiedoista on 

apua, kun pyritään pohtimaan mihin suuntaan ympäristöopetusta tulisi kehittää. Tutkimus 

voi antaa myös viitteitä siitä, miten tietoisuutta kauppatieteellisen osaamisen ympäristö- 

ulottuvuudesta voitaisiin niin opiskelijoiden kuin työnantajapuolenkin parissa edistää.

Koulutuksen kehittämisnäkökulman lisäksi myös ympäristöasioista kiinnostuneet, 

ympäristöalan tehtäviin haluavat ekonomit ja ennen kaikkea ekonomiopiskelijat voivat 

tietojen valossa pohtia, miten he voisivat omaa ammatillista profiiliaan kehittää, jotta heillä 

olisi paremmat mahdollisuudet sijoittua haluamiinsa työtehtäviin ympäristöalan työ

markkinoilla ja sitä kautta päästä vaikuttamaan yritystoiminnan tulevaisuuden kehitys
suuntaan.

1.4 Tutkimuksen toteutus sekä rakenne

Tutkimus on toteutettu kolmen vaiheen kautta. Kirjallisuusanalyysin avulla on 

tutkimukselle muodostettu viitekehys, jossa on pyritty selvittämään sekä teoreettisia 

näkemyksiä koulutuksen ja työn suhteesta että myös työmarkkinoita koskevista teorioista.

Kirjallisuuden, oman kokemuspiirin sekä Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijan Raimo 

Lovion kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on koostettu joukko ympäristöekonomien 

ympäristöalan työmarkkinoille sijoittumisen esteisiin ja toisaalta mahdollisuuksiin liittyviä 
väittämiä.

Vastauksia tutkimusongelmaan sekä empiiristä tukea/vastaväitteitä väittämille on haettu 
kyselyn sekä haastattelujen kautta. Kyselyn kohderyhmä - ympäristöekonomit - koostuu 

Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopiston taloustieteellisellä osastolla 

vuosina 1990-1998 ympäristöaiheisen pro gradu -tutkielman tehneistä ekonomeista sekä 

kauppatieteen ylioppilaista. Kyselyn avulla saatuja tietoja on syvennetty sekä kyselyyn 

vastanneiden ekonomien että työnantajapuolen edustajien haastattelujen avulla.

Tutkielma jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäisessä (luku 1) esitellään aihepiiri ja 

tutkimusongelma sekä tutkimuksen tavoitteet. Toinen osa (luvut 2-6) koostuu tutkimuksen



6

aihepiiriin ja aiheeseen liittyvän keskeisen kirjallisuuden tarkastelusta sekä edellä maini

tuista työhön sijoittumisen esteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvistä väittämistä. Kirjallisuus

katsauksessa käydään läpi sekä koulutusta, työtä ja työmarkkinoita koskevaa teoria- 
kirjallisuutta että korkeakoulutettujen työhön sijoittumisesta tehtyjä aikaisempia 

tutkimuksia. Tutkielman kolmannessa osiossa (luvut 7-10) käsitellään kyselyn sekä 

haastattelujen avulla kerättyä empiiristä aineistoa. Tutkielman viimeinen eli neljäs osa 

(luku 11) sisältää empiirisen aineiston pohjalta koostettuja vastauksia keskeisiin tutkimus

ongelmaan liittyviin kysymyksiin sekä kirjallisuuskatsauksen lopussa esitettyihin väittämiin.

2. KOULUTUKSEN JA TYÖMARKKINOIDEN SUHDE

Koulutusta, työmarkkinoita ja työmarkkinoille sijoittumista käsittelevän aihepiirin laajuus 

heijastuu myös sitä koskevan kirjallisuuden määrässä. Kirjallisuuskatsaus koostuu 

tutkimusongelman kannalta olennaisimmästä näkökulmista, joilla pyritään sekä luomaan 

laajempaa taustaa ja näkökulmaa aihepiiriin että myös esittelemään tarkemmin varsi

naisen tutkimusongelman osapuolet: ympäristöekonomit/kauppatieteellinen ympäristö

koulutus sekä ympäristöalan työmarkkinat. Kirjallisuusosa rakentuu siten, että tässä 

luvussa, luvussa 2, käsitellään koulutuksen ja työmarkkinoiden suhdetta sekä työ

markkinakelpoisuutta ja sen mekanismeja yleisellä tasolla. Luvussa 3 siirrytään lähem

mäksi tutkimuksen kohderyhmää ja käydään läpi aikaisempia korkeakoulutetun työvoiman 

ja työmarkkinoiden suhdetta selvittäneitä tutkimuksia. Luvuissa 4 ja 5 perehdytään tutki

muksen varsinaiseen kohteeseen tarkastelemalla lähemmin ympäristöalan työmarkkinoita 

sekä kauppatieteellistä ympäristökoulutusta. Luvussa 6 kootaan kirjallisuuden anti jou

koksi väittämiä, joiden paikkansapitävyyttä lähdetään tutkimuksen empiirisessä osassa 
selvittämään.

Tässä luvussa esitellään aluksi joitakin koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä koskevia 

näkemyksiä sekä niihin kohdistuvaa kritiikkiä. Tämän jälkeen käydään läpi koulutuksen ja 

työn kohtaamisteorioita sekä työmarkkinakelpoisuuden käsitettä. Tarkoituksena on luoda 

katsaus koulutuksen ja korkeakoulutuksen aihepiiriin sekä pohtia esitettyjen näkemysten 
ja teorioiden yhteyttä tutkimusongelmaan.

2.1 Näkemyksiä koulutuksen ¡a korkeakoulutuksen tehtävistä yhteiskunnassa

Kristiina Alamäki on teoksessaan ”Korkeakoulutetun työvoiman rekrytointi julkisella ja 

yksityisellä sektorilla” vuodelta 1992 koostanut koulutuksen yhteiskunnallisia tehtäviä
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koskevia näkemyksiä ja teorioita sekä analysoinut, luokitellut ja kommentoinut niitä. 
Seuraava luku perustuu pääosin Alamäen analyysiin.

Koulutuksella ja korkeakoulutuksella on yhteiskunnassa monia tärkeitä tehtäviä, joista 

Alamäki (1992, 17) mm. Hölttään (1985) viitaten mainitsee sen tärkeän aseman kansal

lisen sivistyksen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Koulutuksella ja korkeakoulutuksella on myös 

suuri merkitys kansantalouden kehityksen, työn tuottavuuden sekä taloudellisen kasvun 

kannalta. Sen avulla ylläpidetään myös esimerkiksi julkisen hallinnon sekä muiden yhteis
kunnallisten instituutioiden virkamieskunnan tasoa ja sen kautta niiden toimintakykyä ja 
toiminnan tasoa.

Kirjallisuudessa koulutuksen tehtävät jaetaan yleensä kahteen kategoriaan: sosiaalisiin 

tehtäviin, joita ovat mm. valinta ja sosialisaatio sekä koulutuksen taloustieteen tutkimus

alueeseen kuuluviin taloudellisiin tehtäviin, joista keskeisimpiä ovat inhimillisen pääoman 

kasvattaminen, yksilöiden kykyjen ja lahjakkuuksien siivilöiminen sekä työvoiman valmis
taminen ja tuottaminen.

Koulutuksen sosiaaliset tehtävät

Koulutuksen sosiaalisista tehtävistä Alamäki (1992) mainitsee keskeisimmiksi koulutuksen 

valintatehtävän sekä sosialisaation. Työn voidaan nähdä jakaantuvan yhteiskunnassa ja 

työmarkkinoilla sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Horisontaalisella jaolla tarkoi
tetaan työn alakohtaista jakaantumista. Vertikaalisesti työ jakaantuu tasoihin, joita yleensä 

vastaavat myös koulutustasot. Koulutuksen valintatehtävällä tarkoitetaan koulutuksen (eli 

koulutuksen tason ja alan) valinnan kautta tapahtuvaa työvoiman valikoitumista yhteis

kunnan vertikaalisi jaoteltuihin töihin eli eri työtasoille. Sosialisaation merkityksessä 

korostuu koulutuksen tehtävä yhteiskunnan toimintaa ylläpitävien valmiuksien antajana.

Valinnan yhteiskunnallista merkitystä voidaan tarkastella mm. funktionaalisten teorioiden 

ja konfliktiteorioiden näkökulmista. Funktionaalisten teorioiden mukaan valinta vaikuttaa 

positiivisesti yhteiskunnan toimintaan edistämällä sen kiinteyttä ja toimivuutta. Valinnan 

kautta ohjautuu yhteiskunnan jokaiselle vertikaaliselle työn tasolle riittävästi soveltuvaa 

työvoimaa. Konfliktiteorioiden näkökulma on kriittisempi ja siinä valinta nähdään sosi

aalisen kontrollin välineenä ja jopa luokkajakoon perustuvan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja 
edistäjänä.
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Sosialisaatio-merkityksessä Hölttä (1985) ja Takala (1974) määrittelevät Alamäen mukaan 

koulutuksen tehtäviksi uusien sukupolvien valmistamisen ja integroimisen yhteiskuntaan 

antamalla heille tietoa, taitoa ja niiden kautta myös halua ymmärtää ja osallistua 

yhteiskunnan toimintaan ja kehittämiseen. Koulutuksen tehtävänä on myös antaa heille 

sellaisia sosiaalisia valmiuksia, jotka ovat välttämättömiä toimivan yhteiskunnan kannalta. 

Alamäki kuitenkin viittaa myös Lehtisaloon ja Kaivolaan (1988), jotka ovat kritisoineet 

sosialisaationäkemystä siitä, että koulutuslaitos on jäykkä, vanhoillinen, konservatiivinen 

laitos ja sen vuoksi koulutuksen sosialistamiskyky voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Myös 

sosialisaationäkemyksen tietojen ja taitojen oppimisen ensisijaisuuden korostaminen on 
saanut kritiikkiä mm. Höltältä (Alamäki 1992, 24-25).

Koulutuksen taloudelliset tehtävät

Koulutuksen taloudellisia tehtäviä ovat mm. työvoiman valmistaminen, yksilöiden kykyjen 

ja lahjakkuuksien siivilöinti sekä inhimillisen pääoman kasvattaminen. Inhimillisen pää

oman teoria tarkastelee koulutusta vaihtoehtoiskustannuskäsitteen tai investointikäsitteen 

näkökulmasta (Höltän 1985 mukaan Alamäki 1992, 20). Kouluttautumalla yksilö luopuu 
sen hetkisistä ansiotuloistaan koulutuksen hyväksi ja ikään kuin nostaa omaa arvoaan 

työmarkkinoilla. Koulutuksen jälkeen hänen työpanoksensa on arvokkaampi, sillä hän on 

hankkinut inhimillistä pääomaa itselleen ja työnantajan maksama korvaus siitä on sen 

mukainen. Investointi alkaa tuottaa ja yksilö saa koulutusaikana luopumansa tulot 

”korkoineen” takaisin. "Korkohyödyn” lisäksi korkeampi koulutus nostaa yksilön tuotta

vuutta ja saa näin aikaan taloudellista kasvua. Teorian näkemystä yksilön tuottavuutta ja 

. sen kautta taloudellista kasvua lisäävästä vaikutuksesta on kritisoitu mm. sen vuoksi, että 
teorian empiirisissä tutkimuksissa on saatu hyvin ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi talou

dellisen kasvun kohdalla teorian soveltuvuus näyttääkin olevan voimakkaasti riippuvainen 

tilanteesta ja esimerkiksi yhteiskunnallisista olosuhteista. Myöskään tulojen kehitystä ja 

yksilön tuottavuutta koskevat väittämät eivät tutkimusten mukaan ole yleistettävissä. 

Alamäki (1992) näkee inhimillisen teorian kuitenkin edelleen sovellettuna käyttökelpoisena 

koulutuksen ja talouden suhteita tarkastelevana näkökulmana.

Yksilön kykyjen ja lahjakkuuksien siivilöiminen eli siiviläteoria näkee koulutuksen vali- 

koitsijana, joka erottaa ”jyvät akanoista” eli siivilöi synnynnäisesti lahjakkaat yksilöt 

korkeammalle koulutustasolle ja sitä kautta yhteiskunnan ja työmarkkinoiden johtaviin 

tehtäviin. Siiviläteoria syntyi alunperin vastapainoksi inhimillisen pääoman teorialle ja sen 

perusidea on, että synnynnäiset ominaisuudet auttavat yksilöä menestyksellisesti 

selviytymään koulutustasolta toiselle ja sen vuoksi korkeakoulutuksen saaneilla (eli
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korkealle selvinneillä) yksilöillä on sellaisia ominaisuuksia, joista työnantajat ovat valmiita 
maksamaan (Hölttä 1985, Alamäen 1992, 22-23 mukaan). Nämä henkilökohtaiset 

ominaisuudet ovat tärkeämpiä kuin koulutuksen antamat tiedot, ominaisuudet ja taidot. 

Siiviläteoriasta on olemassa kaksi erilaista muotoa: vahva muoto, joka korostaa voimak

kaasti yksilöllisiä ominaisuuksia eikä anna arvoa koulutuksen tuomille taidoille ja kyvyille 

sekä heikko muoto, joka taas korostaa koulutuksellisia ominaisuuksia.

Siiviläteorian heikossa muodossa siivilöinti tapahtuu koulutuksen kautta saatavien ominai

suuksien kautta; mitä korkeampi koulutus sen paremmat kvalifikaatiot. Rekrytointi- 

tilanteessa hakijoiden omatessa hyvin samankaltaiset koulutukselliset kvalifikaatiot, johtaa 

heikon muodon mukainen näkemys helposti siihen, että työnantajat turvautuvat erilaisten 

stereotypioiden (kuten työkokemus, ikä, sukupuoli, etninen tausta) käyttöön rekrytointi- 

päätöstä tehdessään, vaikka koulutuksellisten kvalifikaatioiden voidaan katsoa olevan 
ainoita laillisesti sallittuja ja yleisesti hyväksyttyjä perusteita erotella hakijat toisistaan. 

Alamäki (1992) näkee yleisen suomalaisten työmarkkinoiden rekrytointikäytännön 

perusteella siiviläteorian heikolle muodolle löytyvän perusteluja. Hän viittaa myös 

empiirisiin tutkimuksiin (Pak-Wai & Yue-Chim 1982), joiden perusteella siiviläteorian 

heikolle muodolle löytyy myös jonkin verran tukea. Tutkimusten mukaan siivilävaikutus 

rekrytoitumisessa lisääntyy koulutusasteen noustessa, mutta niiden merkitys alkaa vähetä 
yksilön työkokemuksen lisääntyessä ja työuran edetessä.

Työvoiman tuottaminen työmarkkinoille on yksi koulutuksen keskeisimmistä taloudellisista 

tehtävistä. Koulutuksella on työvoiman tuottamisen näkökulmasta kaksi arvoa: väli

neellinen ja itseisarvo. Kivisen (1988) mukaan koulutus on väline, jonka kautta yksilö saa 

tarvittavia tietoja, ominaisuuksia, kvalifikaatioita, joiden pohjalta hän löytää oman 

paikkansa työmarkkinoilta ja joiden pohjalta hän voi ikään kuin hinnoitella itsensä hakeu- 

tuessaan koulutusta vastaavaan työhön. Raivolan (1991) sekä Kivisen & Rinteen (1988) 

mukaan koulutussaavutukset eli muodolliset kvalifikaatiot toimivat työmarkkinoilla myös 
signaalina yksilön kyvyistä ja kykyjen rahallisesta arvosta (Alamäki 1992, 17-25).

Koulutuksen tehtävät ia suomalaiset työmarkkinat

Nähdään koulutusinstituutio sitten jäykkänä ja vanhoillisena tai tiedon ja taidon 

ylläpitäjänä, konflikteja aiheuttavana tai funktionaalista toimivuutta ylläpitävänä on se 

kuitenkin käytännössä olennainen osa nyky-yhteiskunnan työnjakoa. Suuri osa yhteis

kunnassa olevasta työstä jakautuu tasojen ja alojen mukaan, joita vastaavat koulutusalat 

ja -tasot antavat yksilöille valmiuksia hakeutua ”sopiviin tehtäviin”. Nopeasti muuttuvassa
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yhteiskunnassa työtasojen ja -alojen rakenne, vaatimukset ja tarpeet muuttuvat kuitenkin 

usein hyvin nopeasti. Tämä onkin yksi syy, miksi koulutus ja työ eivät todellisuudessa aina 

vastaa toisiaan. Koulutuksen antama muodollinen soveltuvuus ei välttämättä ole tae 
pääsystä ”sopiviin" tehtäviin työmarkkinoilla.

Työmarkkinoiden ja rekrytoitumisen näkökulmasta näyttävät koulutuksen taloudelliset 

tehtävät korostuvan. Esimerkiksi inhimillisen pääoman teorian investointinäkökulman 

soveltuvuus suomalaiseen yhteiskuntaan on jokseenkin hyvä. Voidaan mielestäni yleistää, 

että korkeakoulutetut henkilöt odottavat suurempaa rahallista korvausta työstään juuri 

koulutuksen antamien kvalifikaatioiden ja kouluttautumiseen uhratun ajan ja panostuksen 

perusteella. Työnantajapuolikin arvostaa (rahallisesti mitattuna) useimmiten työtä sen 

mukaan millaiset koulutukselliset vaatimukset se tehtävän suorittamiselle asettaa. 

Taloudellinen näkökulma tuskin kuitenkaan on ainoa korkeakoulutukseen pyrkimisen 

motiivi, kun esimerkiksi yhteiskunta pyrkii tasoittamaan eroja tulonsiirtojen kautta. 

Koulutustason lisäksi myös koulutusalalla on vaikutusta työstä saatavaan palkkaan. 

Esimerkkinä voidaan mainita tietoliikenne- ja atk-ala, jonka palkkatasoon vaikuttaa alan 

työmarkkinoiden rakenne ja tilanne. Ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan vähäisyys 

kysyntään verrattuna on 1990-luvulla ollut juuri tälle alalle tyypillistä ja se on nostanut 
ansioita.

Toisaalta erityisesti ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen merkitystä yhteiskunnassa, tai 

yhteiskunnalle, voidaan mielestäni aihepiirin luonteen vuoksi tarkastella myös koulutuksen 

sosiaalisten tehtävien näkökulmasta. Ympäristökoulutuksen voidaan katsoa osaltaan 

muokkaavan yhteiskuntaan toimijoita, jotka ovat koulutuksen kautta saaneet näkökulmia 

sekä välineitä uudella tavalla vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Se, miten tätä 

koulutuksen tehtävää arvostetaan rekrytoitumistilanteessa työmarkkinoilla, onkin sitten 
kysymys erikseen.

Siiviläteorian heikon ja vahvan muodon väittämille voidaan myös mielestäni löytää 

yhtymäkohtia omasta yhteiskunnastamme. Kuten työmarkkinakelpoisuutta käsittelevästä 

luvun 2 kappaleesta 2.3 myöhemmin käy ilmi, vaikuttavat koulutuksen lisäksi monet eri 

tekijät työmarkkinoille sijoittumiseen. Koulutuksen kautta hankittujen tietojen ja taitojen 

lisäksi työnantajapuolella arvostetaan myös mm. siiviläteorian vahvan muodon tarkoit

tamia ominaisuuksia. Vaikka korkeakoulutus sinänsä ei välttämättä ole merkki korkeam

masta älystä tai pitkäjänteisemmästä luonteesta kuin alemman koulutuksen suorittaneella 

henkilöllä, luokitellaan ihmisiä silti käytännössä myös koulutustason mukaan stereo

typioihin. Tälle näkemykselle antaa tukea esimerkiksi se, että työhönottotilanteessa syyt
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opintojen viivästymiselle tai ansioluettelon "tyhjät vuodet” voivat olla merkittävä tekijä 

rekrytointivalinnassa. Jatkuvaa ja aktiivista itsensä kehittämistä sekä energisyyttä, itse

varmuutta, urasuuntautuneisuutta jne. pidetään nyky-yhteiskunnassa tärkeinä positiivisina 
ominaisuuksina (mm. Varila 1997, 62-63).

Koulutuksen työvoiman tuottamistehtävää koskeva näkemys tukee mielestäni myös 

edellistä näkemystä. Koulutus ohjaa, kuten edellä koulutuksen itseisarvonäkökulman 

kohdalla todettiin, työhön sijoittumista sekä tason että alan osalta antamalla signaaleja 

työnantajapuolelle yksilön mahdollisista kyvyistä ja näiden kykyjen rahallisesta arvosta.

Tavoitteena koulutusta vastaava tvö

Korkeakoulutuksen kohdalla ei yleensä voida odottaa koulutuksen antavan varsinaista 

tietyn tehtävän ammatillista osaamista vaan lähinnä valmiuksia työskennellä tietyllä 

sektorilla. Korkeakoulutus antaa laaja-alaista tietoa, jota yksilön odotetaan työelämässä 

kykenevän soveltamaan, jatkuvasti omaa osaamistaan erikoistuvampaan suuntaan 

kehittäen (Lehtisalo & Raivola 1988, Alamäen 1992, 19-20 mukaan). Tämän vuoksi 

korkeakoulutuksen tavoitteena yleisesti pidetty koulutusta vastaavan työn löytäminen ei 

ole yksiselitteinen tavoite. Korkeakoulutuksen kohdalla koulutusta vastaava työ voidaan 

useimmiten määritellä koulutuksen tason sekä alan vastaavuuksien kautta, ei tietyn 

ammatin tai tiettyjen tehtävien kautta, sillä korkeakoulutus ei varsinaisesti (muutamia 

poikkeuksia, kuten lääkärikoulutus, lukuun ottamatta) ole ammatillista koulusta.

Kysymys koulutusta vastaavaan työhön sijoittumisesta on tämän tutkimuksen kannalta 

olennainen. Vaikka korkeakoulututkinto siis määrittelee työtason ja alan kohdalta yksilön 

paikan yhteiskunnassa, on sijoittuminen soveltuvaan työhön paljon monimutkaisempien 
tekijöiden summa. Korkeakoulutuksen lisäksi rekrytoitumiseen vaikuttaa yleensä jossain 

määrin myös esimerkiksi opintojen suuntautuminen sekä työmarkkinoiden kehitystrendit. 

Tämän tutkimuksen kohdalla yksi peruskysymyksistä onkin miten kauppatieteellisen 

ympäristökoulutuksen sisällyttäminen tutkintoon on ohjannut 90-luvulla valmistuneiden 
rekrytoitumista.

Koulutuksella on siis merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueiden ja järjestelmien, kuten 

työmarkkinoiden kannalta. Koulutuksella on merkitystä myös yksilötasolla, kuten rekry

toitumisessa. Yleisesti voidaankin sanoa, että hakeutumalla korkeakoulutuksen piiriin 

yksilö pyrkii varmistamaan rekrytoitumismahdollisuuksiaan työmarkkinoiden yhä kovene

vassa kilpailussa sekä parantamaan asemaansa yhteiskunnassa. Vastavalmistuneen
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korkeakoulutetun henkilön oletetaan sijoittuvan (jo ennen varsinaista tiettyyn tehtävään 

rekrytoitumistakin) tietylle koulutuksen mukaiselle työtasolle yhteiskunnassa ja hän yleen

sä pyrkiikin hakeutumaan koulutustasoaan ja koulutusalaansa vastaaviin tehtäviin.

2.2 Näkemyksiä koulutuksen ja työn kohtaamisesta

Koulutuksen ja työn kohtaamista voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Yleisimmin 

kirjallisuudessa on kuitenkin keskitytty neljään näkökulmaan: työn ia koulutuksen 

kohtaamisteorioihin. sijoittumistutkimuksiin sekä käytännön rekrytointitoimintoihin liittyviin 
tutkimuksiin ia oppaisiin. Myös työmarkkinoihin liittyvät teoriat valottavat osaltaan koulu

tuksen ja työn suhdetta. Kappale 2.2 keskittyy kohtaamisteorioihin. Kappaleessa 2.3 puo

lestaan perehdytään työmarkkinoihin ja työmarkkinakelpoisuuteen. Luvussa 3 käsitellään 

kolmatta tämän tutkimuksen kannalta olennaista osa-aluetta ja perehdytään sijoittumis
tutkimuksiin.

Työn ia koulutuksen kohtaamisteoriat

Varsinaisia työn ja koulutuksen kohtaamisteorioita on eri tieteenalojen näkökulmista 
olemassa runsaasti. Ne eroavat toisistaan mm. erilaisten yhteiskunnan rakennetta ja 

toimintaa koskevien käsitysten perusteella. Teoriat jaotellaan usein funktionalistisiin ja 

konfliktiteoreettisiin lähestymistapoihin, jotka tulivat lyhyesti esille jo koulutuksen valinta- 
tehtävän yhteydessä. Funktionalistisesta näkökulmasta ilmiöitä voidaan tarkastella 

systeemiajattelun mukaisesti, jossa yhteiskunta on eräs kokonaissysteemeistä ja koulutus 

yksi yhteiskunnan osajärjestelmistä. Konfliktiteorian näkökulmasta ilmiöitä tarkastellaan 

yhteiskunnallisten luokkien ja ryhmien sekä niiden välisten suhteiden sekä intressien ja 

arvojen erilaisuuden aiheuttamien ristiriitojen kautta.

Funktionalistiset teoriat

Funktionalistisiin teorioihin kuuluvat mm. teknis-funktionaalinen teoria sekä myös 

inhimillisen pääoman teoriaan liittyvä palkkakilpailuteoria. Funktionalistisen näkemyksen 

mukaan koulutuksen tulisi antaa työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot ja jotta tämä 

toteutuisi käytännössä tulisi korkeakoulutukseen mm. sisällyttää työharjoittelua. Työ
harjoittelun merkitystä ja funktionalistista näkemystä näyttävät tukevan sekä työnantaja- 

puolen että valmistuneiden piirissä tehdyt tutkimukset (ks. esim. Alamäki & Mäläskä 1991 

ja Pöyhönen 1997), joiden mukaan suurimpia puutteita korkeakoulutuksessa on 
käytännön ja teoreettiseksi koetun koulutuksen välinen kuilu.
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Funktionalismin ajatuksesta syntyneen teknis-funktionaalisen teoriamallin näkemys on, 

että teollisen yhteiskunnan töiden taitovaatimukset kasvavat jatkuvasti ja samalla alhaista 

ammattitaitoa vaativien töiden osuus vähenee (Collins 1977, Alamäen 1992, 27 mukaan). 

Koska koulutuksen katsotaan tuottavan töiden suorittamiseen tarvittavat taidot, joutuu 

yhä suurempi osa väestöstä viettämään yhä pidemmän aikaa kouluttautumisen parissa. 

Tämä asettaa koulutukselle yhä suurempia haasteita. Toinen teknis-funktionaaliseen 

näkemykseen liittyvistä teorioista on palkkakilpailuteoria. Sen perusideat koulutuksen ja 

palkan määrän suhteesta sekä koulutuksen tuottavuutta lisäävästä ominaisuudesta ovat 
hyvin samankaltaisia kuin inhimillisen pääoman teoriassa.

Konfliktiteoriat

Konfliktiteoreettiseen ajatteluun perustuviin koulutuksen ja työn kohtaamisteorioihin 

kuuluvat mm. dualistinen teoria sekä seamentaatioteoria. Dualistisen teorian näkemyksen 

mukaan valikoituminen työhön tapahtuu yleensä työkokemuksen kautta hankittujen 

taitojen ja alaan liittyvän osaamisen perusteella. Koulutuksen ei katsota antavan riittävästi 

näitä taitoja. Segmentaatioteoria puolestaan perustuu oletukselle segmentoituneista 
työmarkkinoista, joilla eri segmentit eroavat olennaisesti toisistaan.

Dualistisessa teoriassa koulutuksen merkitys työn ja osaamisen kannalta ei ole tärkein 

tekijä. Suurin osa työn suorittamiseen liittyvistä kognitiivisista taidoista opitaan työpaikalla 

(Thurow 1975, Alamäen 1992 mukaan). Valittaessa tiettyyn työtehtävään soveltuvaa 

henkilöä koulutuksen merkitys korostuu lähinnä siiviläteoreettisessa merkityksessä eli 

koulutustaso nähdään merkkinä tietyistä henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä 

sopeutumiskyvystä. Dualistisen näkemyksen mukaan työnantajille aiheutuu rekrytoinnista 
kustannuksia, joita he pyrkivät minimoimaan valitsemalla tehtäviin henkilöitä, joiden 

kohdalla sopeuttamis-, perehdyttämis-, ynnä muiden kustannusten oletetaan muodos

tuvan alhaisimmiksi. Käytännössä valitaan siis yleensä henkilö, jolla on kokemusta ja 

tietoa alan käytännöistä, arvoista ja normeista ja jonka valitsija katsoo omaavan organi

saation ja työnantajan kanssa yhteneväiset arvot ja katsantokannat (Lehtisalo & Raivola 

1988, Alamäen 1992, 31 mukaan). Tämänkaltaisesta henkilöstä on helpointa ja edullisinta 

kouluttaa ja kehittää tehtäviin soveltuva ammattilainen. Thurow (1975) esittää myös, että 

dualistisen teorian mukaisesti suoritetussa työntekijän valinnassa joudutaan käyttämään 

koulutuksellisten kvalifikaatioiden sijaan hakijasta saatuja taustatietoja, jotta kyetään 

selvittämään hakijan kehityskelpoisuus, motivaatio, oppimiskyky ja suhtautuminen työhön 
(Alamäki 1992).
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Korkeakoulutuksen näkökulmasta dualistinen teoria näyttää soveltuvan käytäntöön. 

Korkeakoulujen ei yleisesti oletetakaan antavan valmistuneille pätevyyttä ja kaikkia 
tarvittavia taitoja vaan tarjoaa lähinnä perusvalmiudet, joiden pohjalta yksilö voi työn 

kautta oppia hallitsemaan työtehtävät ja niiden vaatimukset. Toisaalta mielikuvia korkea

koulutuksen tasosta koskevissa tutkimuksissa (mm. Alamäki & Mäläskä 1991, Pöyhönen 

1997, Turkulainen 1985) sekä korkeakoulutetut itse että myös työnantajapuoli ovat 

maininneet käytännön osaamisen yhdeksi korkeakoulutuksen merkittävimmistä puutteista. 

Myös dualistisen teorian näkemykselle työkokemuksen suuresta merkityksestä rekrytoitu

misessa löytyy empiiristä tukea (mm. Alamäki 1992, Turkulainen 1985, Rantala 1989).

Seqmentaatioteoria lähestyy koulutuksen työn kohtaamista työmarkkinoiden näkö

kulmasta. Työmarkkinoiden merkitystä yksilön rekrytoitumiseen ei voida sivuuttaa, sillä 
koulutuksen ”arvo” määräytyy työmarkkinoiden kautta ja koulutus on osa yksilön työmark

kinakelpoisuutta. (Työmarkkinoiden ja työmarkkinakelpoisuuden käsitteistä enemmän 

luvussa 2, 2.3 ja 2.4.) Segmentaatioajatuksen pohjalta löytyy duaaliteoreettinen näkemys 

talouden jakautumisesta ydin- ja periferiaosaan (Varila, 1997, 60). Työmarkkinat jakau

tuvat edelleen primaarisiin ja sekundaarisiin segmentteihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin työ

markkinoihin (Reich ym. 1973, Alamäen 1992, 31 mukaan). Segmentoitumisajattelun 

perustana on konfliktiteorian mukainen yhteiskunnan jako parempiin ja huonompiin osiin 

sekä työn jakautuminen vertikaalisiin tasoihin. Primaarien työmarkkinoiden (eli ns. hyvien 

työmarkkinoiden) tunnuspiirteitä ovat pitkät työsuhteet, järjestäytyneisyys, hyvä palkka

taso, urakehitysmahdollisuudet sekä yleisimmin korkeat koulutustasovaatimukset. Sekun

daarisilla työmarkkinoilla puolestaan järjestäytyminen on vähäistä, työsuhteet lyhyitä ja 

koulutusvaatimukset alhaisia. Koska sekundaaristen työmarkkinoiden työnantajayritykset 

ovat tunnusomaisesti pieniä, ovat ylenemismahdollisuudet usein olemattomat ja palkat 

alhaisia. Nätti näkee toimialojen, yritysten ja ammattien jakautuvan jatkumolle kuvion 1 
osoittamalla tavalla (Alamäki 1992, 32).

KUVIO 1: Työmarkkinajatkumo Nätti 1989, Alamäen 1992, 32 mukaan.

keskittyneet toimialat 

moderni teknologia
kilpailevat toimialat 

perinteinen teknologia
PRIMAARISET
TYÖPAIKAT

SEKUNDAARISET
TYÖPAIKAT

suuret yritykset 

sisäiset työmarkkinat
pienet yritykset 

ulkoiset työmarkkinat
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Työmarkkinoiden jako sisäisiin ja ulkoisiin työmarkkinoihin puolestaan perustuu erilaisten 

rekrytoitumiskanavien ominaisuuksiin. Sisäisillä työmarkkinoilla tarkoitetaan lähinnä 

organisaatioiden sisäisiä työmarkkinoita, joita käytetään primaaristen työpaikkojen 

täyttämiseen (Doeringer & Priore 1971, Alamäen 1992, 32 mukaan). Sisäisille työmark

kinoille ovat ominaisia sisääntulo- ja lähtöpaikat. Koulutustodistukset ja koulutuksen 

tuoma siivilöinti-informaatio auttavat uusia sisäisten työmarkkinoiden ulkopuolelta tulevia 

henkilöitä pääsemään sisääntulopaikoille eli organisaation alemmille tasoille. Korkeam

man tason tehtävien kohdalla työnantajat pyrkivät kuitenkin minimoimaan riskiä ja kustan

nuksia, jolloin koulutusinformaation merkitys vähenee ja yritykset rekrytoivat sisäisiltä työ

markkinoilta yhä voimakkaammin työkokemukseen perustuvan informaation perusteella 
(Hölttä 1985, Alamäen 1992, 32 mukaan).

Sisäisten ja ulkoisten työmarkkinoiden välinen yhteys eli se miten suljetut tai avoimet ne 

ovat, riippuu niiden työpaikkojen lukumäärästä, jotka toimivat ns. portteina työmarkki

noiden välissä. Portilla tarkoitetaan työpaikkaa, jonka avulla yksilö voi siirtyä esimerkiksi 

sekundaarisilta työmarkkinoilta primaarisille työmarkkinoille tai ulkoisilta sisäisille työ
markkinoille. Työmarkkinoiden välisten porttien määrä ja muut ominaisuudet riippuvat mm. 

toimialasta ja sen ominaispiirteistä. Porttien lukumäärän lisäksi työmarkkinoiden eri 

segmenttien avoimuuteen ja sulkeutuneisuuteen vaikuttavat myös erilaiset koulutukseen, 

työkokemukseen jne. perustuvat eri porttien läpäisemiseen vaadittavat valintakriteerit 
(Doeringeri & Priore 1971, Alamäen 1992, 33 mukaan).

Segmentaatioteoriaa on kritisoitu siitä, että sen avulla ei ole voitu selittää naisten ja 

miesten osittain huomattavastikin toisistaan eroavaa työmarkkina-asemaa. Alamäki (1992, 

32-33) viittaa korkeakoulutettujen tilannetta koskeviin selvityksiin (Anttalainen 1986, 
Rantala 1989, Haapakorpi 1989 sekä Alamäki & Mäläskä 1991). Esimerkiksi Anttalaisen 

mukaan työmarkkinoiden kahtiajakautuminen on osittain seurausta siitä, että miehet ja 

naiset sijoittuvat pääasiassa erityyppisille alueille koulutus-ja työalojen joka tasolla. Naiset 

sijoittuvat eri ammattisektoreille, niiden sisällä eri ammattialoille ja alojen sisällä vielä eri 

ammatteihin kun miehet. Esimerkkinä hän mainitsee opetus-ja sosiaalialan tehtävät, jotka 

ovat selvästi naisvaltaisia kun taas miehet "hallitsevat" hallinnon ja talouden tehtäviä. 

Jakautumista vahvistaa vielä koulutusalojen jakautuminen sukupuolen mukaan eli naisten 

hakeutuminen naisvaltaisille koulutusaloille (humanistiset, yhteiskuntatieteelliset ja 

kasvatustieteelliset) sekä miesten hakeutuminen niin sanotuille miesvaltaisille aloille 

(esimerkiksi tekniikka ja kauppatieteet). Koulutusalojen jakautumisen lisäksi sukupuolet 

eroavat usein vielä koulutusalojen sisälläkin pääaineiden mukaan. Työelämässä jakau

tuminen näkyy esimerkiksi naisten ja miesten julkiselle ja yksityiselle sektorille
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sijoittumisen painotuksissa. Naiset sijoittuvat miehiä useammin julkisen sektorin palve

lukseen, mikä johtuu yleensä lähinnä koulutusalan valinnasta (Alamäki 1992, 32-33).

Myös Varila (1997, 60-61) on kritisoinut perinteistä duaaliteoreettista segmenttijaottelua, 

joka pohjautuu 1960-1970 -lukujen kansainväliseen työmarkkinatilanteeseen. Ajattelu ei 

Varilan mukaan sovellu ainakaan 90-luvun puolivälin suomalaisiin työmarkkinoihin sen 

segmenttejä koskevien jaotteluperusteiden vuoksi. Parempi jaottelun perusta työmarkki

noiden 90-luvun lamavuosien rakennemuutoksen jälkeisessä nykytilanteessa olisi esi
merkiksi työsuhteen luonne.

Koulutuksen merkitys korkeakoulutettujen rekrytoitumisessa

Koulutuksen merkitys rekrytoitumisessa on monimutkainen ilmiö, johon vaikuttavat monet 

sekä tilannekohtaiset että rakenteelliset tekijät. Suomalaisten työmarkkinoiden sekä 

koulutusjärjestelmän yhteys voidaan mielestäni perustellusti nähdä sekä funktionaalisten 

että konfliktiteoreettisten kohtaamisteorioiden näkökulmasta.

Funktionalistisen palkkakilpailuteorian näkemykset eivät tämän tutkielman kannalta ole 

olennaisia, sillä palkkakysymyksiä ei empiirisessä osassa tarkastella. Teknisfunktio- 

naalisen teorian näkemys koulutuksen antamista valmiuksista sen sijaan on mielen

kiintoinen. Yhteiskunnan ”tietoistuminen” sekä elinikäisen oppimisen ja itsensä jatkuvan 

kehittämisen merkityksen lisääntyminen suomalaisilla 90-luvun työmarkkinoilla puhuu 

osaltaan taitovaatimusten jatkuvan kasvun puolesta. Työmarkkinoiden kilpailun kiristyessä 

myös koulutusvaatimukset ovat kasvaneet. Esimerkiksi Varila (1997, 63) määrittelee 
Auliota (1990) mukaillen 90-luvun ”avainhenkilön” hieman kärjistäen seuraavasti:

noin 35-vuotias, kaksi akateemista tutkintoa suorittanut, vähintään englantia, 
saksaa ia ruotsia osaava. karismaattinen ja edustava, itsevarmasti ja 
älyllisesti käyttäytyvä, päätöksentekoon ja tehtävien delegointiin kykenevä, 
jonkin erityisalueen spesialisti, jolla ei ole lapsia eikä työn ulkopuolisia 
ihmissuhteita.
(Alleviivaukset lisätty.)

Myös ympäristöopetuksen tulo kauppatieteellisen koulutuksen piiriin voidaan mielestäni 

nähdä teknis-funktionaalisesta näkökulmasta. Perinteinen kauppatieteellinen osaaminen 

ei enää riitä, vaan lisäksi tarvitaan sekä erikoisosaamista että yleistietoa yhä useammalta 

alueelta, esimerkiksi ympäristöasioista. Toisaalta on selvää, että vastoin teknis- 

funktionaalisen teorian näkemystä korkeakoulutus ei yleensä anna riittävää taitomäärää 

työelämän vaatimuksista selviytymiseen. Kouluttautuminen sekä työssä että työn ohella
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ovat arkipäivää, eivätkä koulutus ja työ enää selkeästi asettaudu aikajatkumolle, jossa 
koulutus edeltää työtä.

Koulutuksen antamien taitojen osalta dualistisen teorian näkemykset näyttävät soveltuvan 

korkeakoulutettujen rekrytoitumiseen yleensä. Korkeakoulutus antaa hakijalle tiettyjä 

kvalifikaatioita tietylle tasolle ja alalle hakemiseen ja rekrytoitumiseen. Lopulliseen 

rekrytoitumiseen vaikuttavat kuitenkin koulutuksen lisäksi myös esimerkiksi alan tuntemus 

ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Kuten aiemmin on tullut esille, useat tutkimukset 

puoltavat näkemystä myös työkokemuksen olennaisesta merkityksestä rekrytoitumisessa. 

Mielenkiintoinen kysymys onkin onko (esimerkiksi dualistiseen teoriaan viitaten) 
koulutuksessa saadulla ympäristöosaamisen tai ympäristöalan tuntemuksella ollut 

vaikutusta tämän tutkimuksen kohdejoukon rekrytoitumiseen. Onko perinteisesti ajateltuna 

käsitteenä ristiriidan sisältävälle kauppatieteelliselle ympäristöopetukselle tarvetta yritys

maailmassa nyt kun ympäristöasioiden huomioimisesta on tullut lähes alalle kun alalle 

välttämättömyys, vai tapahtuuko ekonomien rekrytointi muista lähtökohdista?

Työmarkkinoiden jakaantuminen useisiin työmarkkinasegmentteihin kuvaa varmasti myös 

suomalaisten työmarkkinoiden luonnetta. Korkeakoulutettujen voisi katsoa sijoittuvan 

perinteisen segmenttijaon jatkumossa (ks. kuvio 1) lähinnä primaariselle segmentille sekä 

sisäisille työmarkkinoille. Työuransa alussa olevien kannalta näkemys sisääntulopaikoista 

on olennainen. Segmentaatioteorian mukaanhan koulutuksella ja sen tuomalla siivilöinti- 

informaatiolla on merkitystä lähinnä työmarkkinoille hakeutumisessa, työkokemuksella 

korostuvasti taas uran edetessä. Vastavalmistuneiden ekonomien työmarkkinoille 

sijoittumista tarkasteltaessa (mm. Hakala 1997 sekä Hakala 1998) voidaan huomata, että 

hyvin harvat sijoittuvat korkeakoulutuksesta huolimatta heti työuransa alussa organi
saatioiden korkeille tasoille, vaativimpiin tehtäviin. Jotkut, naispuoliset korkeakoulutetut 

useammin kuin miespuoliset, sijoittuvat myös koulutusta vastaamattomiin tehtäviin. Näin 

tapahtuu siitäkin huolimatta, että suurimmalla osalla valmistuvista on jo jonkinlaista työko

kemusta. Vaikka tutkimusten mukaan työkokemuksella on jopa huomattavaa merkitystä 

rekrytoitumisessa, voidaan vastavalmistuneiden työmarkkinoille sijoittumisen perusteella 

toisaalta kuitenkin päätellä, että myös koulutuksella on merkitystä nimenomaan sisään- 

tulopaikkojen kohdalla. Tällöin voitaisiin olettaa myös ympäristöopinnoilla olevan 

merkitystä pyrittäessä erottumaan muista saman koulutus-tason omaavista hakijoista.

Segmentaatioteorian saama kritiikki sen kyvyttömyydestä selittää naisten ja miesten 

erilaista asemaa työmarkkinoilla sekä heidän sijoittumistaan eri alueille koulutuksen joka 

tasolla on tämän tutkimuksen kannalta myös mielenkiintoinen kysymys. Kaupallisella alla,
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joka kokonaisuutena vielä usein nähdään kovana, miehisenä alana, on myös näkyvissä 

jakautumista. Esimerkiksi henkilöstöjohtamisen aluetta voidaan pitää naisisena alueena, 

sekä korkeakouluopintojen suuntautumisen että työmarkkinoiden osalta. Ympäristöalan 

opintojen suosio on ympäristöaiheisten pro gradu -töiden sukupuolijakauman sekä 

opettajakunnan näkemysten perusteella esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa 

selkeästi naisten keskuudessa suurempaa kuin miesten. Mielenkiintoista onkin miten 

tämä käy esiin tutkimuksen kohderyhmän kohdalla. Eroaako ryhmä kenties myös muilta 

ominaisuuksiltaan ns. keskivertoekonomeista ja miten he esimerkiksi näkevät asemansa 

lähinnä teknisen koulutuksen (myös perinteisesti maskuliinisena nähty ala) saaneiden 

hallitsemilla ympäristöjohtamisen työmarkkinoilla?

Vaikka koulutuksella on huomattavaakin merkitystä yksilön sijoittumisessa työmarkkinoille, 

työn eri tasoille, aloille, segmenteille sekä niiden sisällä erilaisiin tehtäviin ei koulutus 

kuitenkaan ole kuin yksi rekrytoitumiseen vaikuttavista tekijöistä. Työhönsijoittuminen 

riippuu aina sekä yksilön ominaisuuksista että myös työmarkkinoista, niiden luonteesta ja 

rakenteesta. Koulutuksen sekä muiden kvalifikaatioiden ”arvo” eli yksilön työmarkkina

kelpoisuus määräytyy aina työmarkkinoiden kautta.

2.3. Työhönsijoittumiseen vaikuttavat tekijät ia työmarkkinakelpoisuus

Yksilön sijoittuminen työmarkkinoille on siis riippuvainen hänen työmarkkina

kelpoisuudestaan, jossa koulutus on vain yksi osa kokonaisuutta. Työmarkkinakelpoisuus 

mielletään usein arkikielessä sellaisten ominaisuuksien joukkona, joiden avulla yksilö 

kilpailee työmarkkinoilla ja jonka tasosta yksilö itse on vastuussa. Työmarkkinakelpoisuus 

nähdään vain ajankohdan ihannetyöntekijän, esimerkiksi yrityksen ihanneresurssin 

ominaisuuksien koosteena. Tieteellisenä käsitteenä työmarkkinakelpoisuus ei kuitenkaan 
ole näin yksinkertainen (Varila 1997, 2-9).

Työmarkkinakelpoisuuden ulottuvuudet

Työmarkkinakelpoisuuden ilmiötä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, jotka Varila 

(1997) jakaa nelikenttään. Nelikentän akseleina ovat ajallinen ulottuvuus, jolla tarkoitetaan 
työmarkkinakelpoisuutta joko ”tässä ja nyt” -ilmiönä tai kehityksellisenä ilmiönä sekä 

tarkastelun tavoite, jolla pyritään kuvaamaan joko ilmiön teoreettista kuvaamista ja 

ymmärtämistä tai toisaalta käytännönläheisempää kehittämistä.

Työmarkkinakelpoisuuden kentäksi muodostuu näin neljä tutkimuksen tai tarkastelun 
kohdetta.
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KUVIO 2: Työmarkkinakelpoisuuden nelikenttä Varilan 1997, 14-17 mukaan

TARKASTELUN TAVOITE AJALLINEN KATSANTO

KUVAUS JA YMMÄRTÄMINEN PRAKTINEN - ILMIÖN KEHITTÄMINEN

1 .Työmarkkinakelpoisuuden genesis:
- Habitus
- Sosialisaatio ja yksilöllistyminen
- Yksilö toiminnallisena järjestelmänä, 

muutos ja pysyvyys

3.Tvömarkkinat määrittelevät tvö
markkinakelpoisuuden:

- Työmarkkinateoriat
- Inhimillinen pääoma
- Taidon sosiaalinen määrittely
- Ammatilllstumiskehitys

2.Tvöura ia työmarkkinakelpoisuus:
- Asiantuntijuus
- Hiljainen taitotieto
- Työuran vaiheet ja solmukohdat
- Reflektiivinen oppiminen

4.Tvömarkkinakelpoisuus ia 
henkilöstön kehittäminen:

- Henkilöstötoimen funktiot
- Henkilöstöstrategia
- Henkilöstön kehittämisen 

haasteet

TYÖMARKKINA
KELPOISUUS
KEHITYKSELLISENÄ
ILMIÖNÄ

TYÖMARKKINA
KELPOISUUS 
TÄSSÄ JA 
NYT-ILMIÖNÄ

Tutkittaessa tietyn koulutuksen kautta työmarkkinoilla erottuvan ryhmän sijoittumista 

työmarkkinoille, nousee työmarkkinakelpoisuuden nelikentän kolmas sektori olennaisesti 
mielenkiintoisimmaksi. Tämän tutkimuksen näkökulma sijoittuu ennenkaikkea ajallisesti 

jatkumon tässä ja nyt -päähän, sillä kohderyhmä koostuu 90-luvulla valmistuneista tai 

valmistuvista kauppatieteilijöistä ja ympäristöopetuksen tarjonta ja kysyntä on selkeästi 

keskittynyt 90-luvun loppupuolelle. Työmarkkinoiden luonne, toiminta ja merkitys rekrytoi

tumisessa sekä koulutuksen "arvon” määrittäjänä liittyy myös olennaisesti tutkimus

ongelmaan, sillä ympäristöjohtamisen työmarkkinoiden voidaan katsoa eroavan perin
teisistä ekonomityömarkkinoista.

Mitä on työmarkkinakelpoisuus ia miten se svntvv?

Korkeakoulutetun työvoiman työhönsijoittumiseen vaikuttavia työmarkkinakelpoisuuteen 

liittyviä tekijöitä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Toisaalta työllistymiseen 

vaikuttavat yksilöön liittyvät tekijät kuten koulutus, ikä ja aikaisempi työkokemus ja 

toisaalta taas ulkoiset tekijät kuten niiden työmarkkinoiden luonne, joille yksilö on 

pyrkimässä. Yksilön työmarkkinakelpoisuuden sisältö määräytyy työmarkkinoiden luon

teen, rakenteen ja prosessien sekä yksilöllisten tekijöiden yhteensopivuuden mukaan 

(Varila 1992, 21). Työmarkkinakelpoisuus on siis yksilön ominaisuus, mutta

työmarkkinakelpoisuuden "toimivuus", kuten Varila (1997, 2) asian ilmaisee, määrittyy 
yksilön ulkopuolella - työmarkkinoilla.
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Varilan (1992, 22) mukaan:

Työmarkkinakelpoisuus on yksilön sellaisten ominaisuuksien, tietojen, taitojen, 
asenteiden sekä eräiden muiden tekijöiden kooste, jotka vaikuttavat siihen miten 
ominaisuuksien kantaja (yksilö) asemoituu työmarkkinoille. Jos työmarkkinoita on 
useampia ja niiden toimintatapa vaihtelee, on mahdollista että tietyillä työmark
kinoilla suotavaksi katsottu ominaisuuskooste on dismeriittiä toisella työmarkkinalla.

Työmarkkinakelpoisuus ei kuitenkaan ole vain yksilön omien koulutus ym. valintojensa 

kautta hankkima ominaisuuksien yhdistelmä, vaan myös sosiaalisten ja yhteiskunnallisten 

rakenteiden muokkaama tila. Työmarkkinakelpoisuuden merkitys tulee selkeästi esille 

rekrytointitilanteessa. Mitä parempi työmarkkinakelpoisuus hakijalla on, sitä todennäkö
isemmin hänet valitaan työtehtävää suorittamaan. Hakijat erottuvat siis toisistaan sen 

mukaan miten paljon heillä on juuri siihen tehtävään vaadittavia ominaisuuksia ja taitoja. 

Yleisimmin hyväksyttyjä ja tunnustettuja kelpoisuuden lähteitä eli erottelun välineitä ovat 
koulutus ja aiempi työkokemus (Varila 1992, 1-3, 22-23).

Tahto ¡a taitotieto: työmarkkinakelpoisuuden perusominaisuudet

Taitotietoja tahto tai Tuomiston (1986) mukaan työkvalifikaatiot ja ideologiset kvalifikaatiot 

ovat työmarkkinakelpoisuuden perusominaisuudet (Varila 1997, 5). Konkreettinen esi

merkki taitotiedosta ja tahdosta on esimerkiksi lehti-ilmoitus, jossa haetaan sopivaa 

henkilöä johonkin organisaatioon. Taitotiedon vaatimuksina ovat yleensä soveltuva 

koulutus, kokemus sekä kielitaito. Tahtoon liittyviä ominaisuuksia ovat usein esimerkiksi 

oma-aloitteisuus, joustavuus, asiakaslähtöisyys, yhteistyökyky, iloinen asenne, ulospäin 

suuntautuneisuus, pitkäjännitteisyys sekä positiivinen tulosnälkä. Joensuun yliopistossa 

vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa listattiin tuhannen Helsingin Sanomien työpaikka- 

ilmoituksen suosituimmat haettavalta henkilöltä vaaditut ominaisuudet. Kielitaidon ja 

työkokemuksen jälkeen seuraavina tuli lähes tusina tahtoon liittyviä vaatimuksia (Varila 
1997, 3-4).

Kuitenkaan juuri nämä tahtotilaan liittyvät ominaisuudet eivät ole yleistettävissä työ- 

markkinasegmentistä toiseen. Tahtoon liittyvät ominaisuudet eivät myöskään ole 

varsinaisesti hankittavissa koulutuksen kautta, vaikka niitä voikin koulia. Tahtoon liittyvien 

ominaisuuksien ja koulutuksen välinen yhteys ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen 

(Varila 1997, 4). Esimerkiksi siiviläteorian vahvan muodon (ks. luku 2, 2.2), jonka mukaan 

”koulutusportaikko” siivilöi synnynnäisesti lahjakkaat (esimerkiksi älykkäät, aktiiviset, 

sosiaaliset) sekä myös näkemyksen koulutuksesta sosiaalisten valmiuksien antajana
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(ks. luku 2, 2.1) voidaan nähdä puoltavan sitä, että koulutustaso toimii ikään kuin 

signaalina yksilön kyvyistä niin taitotiedon kuin tahdonkin osalta. Varilakin viittaa 

koulutuksen merkitykseen tahdon "koulijana” koulun piilo-opetussuunnitelman muodossa 
(Varila 1997, 4).

Työmarkkinasegmentin rakenteet, piirteet ja ominaisuudet, organisaation perinteet, itse 

työtehtävä sekä tulevaisuuden kehitysvaatimukset vaikuttavat siihen mikä kulloinkin on 
riittävä taitotiedon ja tahdon taso tiettyyn tehtävään. Myös ammattien välinen kilpailu 

(professionaalinen kilpailu) sekä sukupuolijärjestelmä vaikuttavat. Taito on sosiaalisesti 
määräytyvä ilmiö, johon monella yhteiskunnan toimijalla on vaikutusta.

Työmarkkinakelpoisuuden määritelmää on usein kritisoitu siitä, että se ei ole erityisen 

konkreettinen. Varila (1997) huomauttaa kuitenkin, ettei sen ole tarkoituskaan olla yleis

pätevä ominaisuuksien luettelo. Työmarkkinakelpoisuuden määritelmä hahmottaa työ

markkinakelpoisuuden käsitettä ja havainnollistaa sen sisältöä yleisesti. Jokaisen yksilön 

työmarkkinakelpoisuuden konkreettinen sisältö on määriteltävissä vain empiirisesti 
työmarkkinasegmenteittäin (Varila 1997, 3-5).

Työmarkkinakelpoisuus yksilön ominaisuuksien näkökulmasta

Yksilön ominaisuuksien näkökulmasta työmarkkinakelpoisuus voidaan jakaa muutet

tavissa oleviin ja muuttamattomiin tekijöihin eli ns. ilmimuuttujiin. Ilmimuuttujia ovat 

sellaiset henkilökohtaiset ominaisuudet kuten rotu, sukupuoli ja ikä. Työmarkkina

kelpoisuuden muutettavissa oleviin tekijöihin kuuluvat mm. taitotieto, valmiudet, asenteet, 

arvot, kulttuurinen virittyneisyys sekä yhteiskuntaluokka. Muutettavissa olevat tekijät ovat 

yleensä enemmän tai vähemmän piiloutuvia ominaisuuksia eli rekrytointitilanteessa ne 

eivät suoraan näy, vaan ne on pääteltävä erilaisten indikaattorien perusteella. Tällaisia 

indikaattoreita voivat olla esimerkiksi ulkoinen olemus ja esiintyminen, koulutus ja 

koulutustodistukset sekä aiempi työkokemus. Varilan (1992) mukaan tutkinnot ja todis

tukset viestittävät taitotiedon lisäksi myös yleisestä asennoitumisesta, sitkeydestä, 

päämäärätietoisuudesta sekä muodollisiin rakenteisiin sopeutumisen kyvyistä. Ilmi- 
muuttujien eli muuttamattomien tekijöiden vaikutusta rekrytoitumiseen on juridisesti pyritty 

poistamaan, mutta ne muodostavat käytännössä kuitenkin yksilön työuran kehikot 
(Kivinen & Rinne 1988, Varilan 1992, 22-23 mukaan).
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Työmarkkinakelpoisuus markkinoiden näkökulmasta

Työmarkkinoiden rakenne määräytyy työvoiman kysynnän ja tarjonnan eli ostajien ja 

myyjien sekä markkinoiden toimintaa säätelevien tekijöiden, kuten lakien, sopimusten, 

ammattiyhdistysliikkeen ja julkisen vallan toimintojen kautta (Varila 1992, 22-23). 

Työmarkkinoiden rakenteesta ja toiminnasta on olemassa erilaisia näkemyksiä, työ- 

markkinateorioita, kuten esimerkiksi edellä jo esille tulleet näkemykset työmarkkinoiden 

segmentoitumisesta. Useat sosiologiset työmarkkinasegmenttejä selvittäneet tutkimukset 

puoltavat näkemyksiä työmarkkinoiden jakautumisesta segmentteihin. Eri segmenttien tai 

työmarkkinoiden erilaiset vaatimukset voidaan nähdä selkeästi myös kun ajatellaan työn 

jakautumista yhteiskunnassa tasoihin ja aloihin, joilla työn vaatimukset eroavat merkit

tävästi niin koulutuksellisten kuin esimerkiksi luonneominaisuuksienkin osalta. Työmark

kinat eivät siis ole yksi suuri työn ja ihmisten kohtaamis- ja markkinapaikka, vaan työmark

kinoita on useampia ja niiden vaatimukset ja rakenteet ovat erilaisia (Varila 1997, 60).

Työmarkkinoiden vaatimusten perustana ovat mm. yhteiskunnassa, markkinoilla ja 

organisaatioissa syntyvät taito- ja tietotarpeet. Työmarkkinoiden tarpeet muuttuvat ja 

kehittyvät ja esimerkiksi koulutusjärjestelmä pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin muutta

malla kunkin alan ja tason (segmentin) tarpeisiin ja vaatimuksiin suuntaavan ja 

valmistavan koulutuksen sisältöä. Työmarkkinoiden toimintaan juuri taidon kautta liittyy 
olennaisesti myös ammatillistuminen sekä professionalistuminen. Tutkittaessa tietyn 

koulutuksen saaneiden henkilöiden sijoittumista koulutusta vastaavaan työhön ei 

tarkastelua voida jättää ainoastaan koulutuksen eli yksilön ominaisuuksien puolelle vaan 

on tarkasteltava myös työmarkkinoita.

2.4 Työmarkkinat määrittelevät koulutuksen ”arvon” rekrytoitumisessa

Koulutuksen "arvo” määrittyy niillä työmarkkinoilla, joille yksilö on pyrkimässä. 

Tarkastelemalla koulutuksen, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan suhdetta sekä sitä 

koskevia erilaisia näkemyksiä laajemmin on nyt luotu pohjaa tämän tutkimuksen aihe

piirille. Edellä läpikäydyt teoriamallit tarkastelevat aihetta pääsiassa hyvin yleisellä tasolla, 

koko väestön, koko yhteiskunnan tasolla. Tämän tutkimuksen kohdalla tarkastelun koh

teena on tietyn koulutustason sekä tietyn koulutusalan sisällä oleva pienempi ryhmä 

(ympäristöekonomit), joka eroaa muista opintojen suuntautuneisuuden kautta. Myös ne 

työmarkkinat, jotka ovat tämän tutkimuksen kohteena voidaan määritellä samankaltaisten 

ominaisuuksien mukaisesti. Ympäristöalan työmarkkinat ovat ympäristöekonomien kan

nalta heidän koulutustasoaan vastaavan työn tason työmarkkinat. Yleisemmällä tasolta on
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tarkastelussa kuitenkin siirryttävä lähemmäs tutkimuksen kohderyhmän sekä työ

markkinoiden tasoa, jotta syy-yhteyksiä on mahdollista selvittää. Ympäristöekonomien 

kohdalla annettuja eli keskimäärin ekonomien kokonaisjoukkoa vastaavia työmarkkinoille 
sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat siis esimerkiksi:

• koulutustason ja koulutusalan tuomat indikaatiot esim. henkilökohtaisista 

ominaisuuksista ja soveltuvuudesta tietynlaisiin tehtäviin (koulutuksen valintatehtävä, 
heikkoja vahva siiviläteoria, työvoiman tuottaminen markkinoille)

• työmarkkinakelpoisuuden tekijöistä suurin osa niin sanotuista ilmimuuttujista

• työmarkkinakelpoisuuden tekijöistä monilta osin myös muutettavissa olevat tekijät

• työmarkkinakelpoisuuden perusominaisuuksista tahto

• osittain myös taitotieto.

Sen sijaan muuttujia, joiden tarkastelu työmarkkinoiden vaatimusten pohjalta on tut
kimuksen kannalta olennaista ovat esimerkiksi:

• koulutuksen suuntautuminen (osa työmarkkinakelpoisuuden taitotietoa)

• työkokemuksen laatu ja sen merkitys (dualistinen teoria, empiiriset tutkimukset)

• koulutusalan sisällä tapahtuva jakaantuminen esimerkiksi naisten ja miesten välillä ja 
sen mahdollinen merkitys työmarkkinoilla

Näiden yksilötekijöiden merkitys määräytyy ympäristöalan työmarkkinoiden erityis

piirteiden pohjalta. Seuraavissa luvuissa, luvuissa 3 sekä 4, paneudutaan tarkemmin 

aiempien tutkimusten empiiriseen aineistoon nimenomaan korkeakoulutetun työvoiman ja 

työmarkkinoiden suhteesta Suomessa sekä yleisesti korkeakoulutettujen tasolla että myös 
ekonomien ja ympäristötyömarkkinoiden tasolla.

3. KORKEAKOULUTETUN TYÖVOIMAN TYÖHÖNSIJOITTUMINEN SUOMESSA:
AIKAISEMPIA SELVITYKSIÄ

Korkeakoulutettujen rekrytoitumista suomalaisille työmarkkinoille on viime 

vuosikymmeninä tutkittu useita kertoja. Tutkimuksia on tehty mm. yliopistojen ja korkea

koulujen pro gradu -töiden muodossa sekä laajempina tutkimuksina, nekin yleensä 

yliopistojen toimesta. Toinen merkittävä taho, joka säännöllisin väliajoin selvittää eri alojen 

korkeakoulututkintoja suorittaneiden työmarkkinatilannetta ja rekrytoitumista ovat 

ammattiliitot. Suomen Ekonomiliitto (SEFE) selvittää vuosittain vastavalmistuneiden
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ekonomien ja kauppatieteen maisterien rekrytoitumista, palkkatietoja sekä työn hakuun 
liittyviä tietoja.

3.1 Vanhemmat korkeakoulutettujen rekrytoitumista koskevat tutkimukset

Alamäki (1992) on tutkimuksessaan "Korkeakoulutetun työvoiman rekrytointi julkisella ja 

yksityisellä sektorilla” oman empiirisen selvityksensä pohjaksi kartoittanut 70- ja 80 luvuilla 

tehtyjä korkeakoulutetun työvoiman työhönsijoittumista koskevia tutkimuksia sekä 

analysoinut niiden tuloksia. Hän on koonnut tuloksia neljästä eri tutkimuksesta, joiden 

kohdejoukkoina oli ylemmän ja osassa tutkimuksista myös alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneita henkilöitä eri koulutusaloilta. Alamäen tarkastelemat tutkimukset ovat 
Turkulaisen vuonna 1985 tekemä tutkimus 70-luvulla Oulun ja Tampereen yliopistoissa 

sekä Joensuun ja Vaasan korkeakouluissa korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

ammatillisesta ja alueellisesta sijoittumisesta sekä Turkulaisen vuotta myöhemmin (1986) 

saman empiirisen aineiston pohjalta tekemä tutkimus korkeakoulutettujen minäkuvasta, 

ammatillisista rooleista ja koulutusta vastaavan työpaikan saantiin vaikuttavista tekijöistä. 

Turkulaisen tutkimusten lisäksi Alamäki (1992) on tarkastellut Rantalan vuodelta 1989 

olevaa tutkimusta, jossa selvitettiin Tampereen yliopistossa ylemmän kandidaatin tai 

opetusjaostotutkinnon vuosina 1984-87 suorittaneiden työhönsijoittumista sekä Alamäen 

& Mäläskän (1991) tutkimusta Oulun yliopistossa vuosina 1984-89 ylemmän korkea

koulututkinnon suorittaneiden työhön sijoittumisesta (Alamäki 1992, 34-38). Tutkimuksissa 

tietoa kerättiin kohderyhmille lähetettyjen kyselyjen avulla ja tieto, jonka perusteella johto

päätökset tutkimustuloksista on tehty, koostuu lähinnä vastaajien omista näkemyksistä 
sekä kokemuksiin perustuvista mielipiteistä ja arvioista.

Koulutuksen ia työn vastaavuus

Koulutuksen ja työn vastaavuus koettiin Alamäen (1992) mukaan kaikissa tutkimuksissa 

verrattain hyväksi. Alamäen & Mäläskän (1991) tutkimuksessa lähes kaikki kyselyyn 

vastanneista kokivat olevansa koulutustaan vastaavalla alalla ja myös koulutustaan 

vastaavassa työssä. Naisten ja miesten näkemykset erosivat hieman toisistaan. Suurempi 

joukko naisista kuin miehistä koki olevansa ammatissa, jonka vaatimustaso ei vastannut 

koulusta, vaan oli alempi. Myös Turkulaisen (1985) sekä Rantalan (1989) tutkimusten 

tulokset koulutuksen ja alan/työn vastaavuudesta olivat samansuuntaisia. Myös muut 

tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että varsinkin vastavalmistuneiden ongelmana on 

koulutusta vastaamattomiin työtehtäviin sijoittuminen, vaikkakin epätarkoituksenmukainen 

sijoittuminen on riippuvainen koulutuksen alasta; mitä ammatillisempia valmiuksia antava
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koulutus, sitä epätodennäköisempää epätarkoituksenmukainen sijoittuminen on (Alamäki 
1992, 34-36).

Turkulaisen (1985) tutkimuksessa eroja koulutusta vastaavaan työhön sijoittumisessa 

löytyi eri sektoreilla työskentelevien korkeakoulutettujen välillä. Julkisella puolella yli 90 %, 

yksityisellä vain 80% vastanneista koki omien työtehtävien vastaavan koulutusta (Alamäki 
1992, 36).

Rekrytoitumiseen vaikuttavat tekijät

Kaikissa Alamäen tarkastelemissa tutkimuksissa selvitettiin myös tutkinnon suorittaneiden 

käsityksiä rekrytoitumiseen vaikuttavista/vaikuttaneista tekijöistä. Tärkeimmäksi tekijäksi 

kaikissa tutkimuksissa nousi aiempi työkokemus, erityisesti koulutusalaan liittyvä työ
kokemus. Rekrytoitumisen esteitä selvittäneen Turkulaisen (1985, 78) tutkimuksessa noin 

25% vastanneista listasi tärkeimmäksi esteeksi vastaavasti työkokemuksen puutteen. 

Toisena merkittävänä esteenä koettiin ylikoulutus haettavaan paikkaan nähden. Mitään 

yleispäteviä esteitä rekrytoitumiselle ei Alamäen (1992, 37) tutkimusten perusteella löy

tynyt, vaan esteet olivat hyvin erilaisia riippuen työhönpyrkimistilanteesta sekä koulutus
alasta.

Julkisella sektorilla arvosanojen määrällä sekä itse arvosanoilla oli rekrytoitumisessa 

suurempi merkitys kuin yksityisellä sektorilla. Aiempi työkokemus, henkilösuhteet, pro 

gradu -työn aihe sekä mm. kielitaito painottuivat enemmän yksityiselle sektorille rekrytoi

tumisessa (Turkulainen 1986, Alamäen 1992, 37-38 mukaan). Korkeakoulutetut itse 

arvioivat sekä Turkulaisen (1985) että Alamäen & Mäläskän (1991) tutkimuksessa 

koulutuksensa suurimmaksi puutteeksi opintojen liiallisen teoreettisen painotuksen, mikä 
nähtiin myös rekrytoitumisen kannalta ongelmana.

Työnantajapuolen näkemyksiä vuodelta 1992

Omassa tutkimuksessaan vuodelta 1992 Alamäki selvitti työnantajien näkemyksiä ja 

käsityksiä korkeakoulutetun työvoiman työhönotosta sekä julkisella että yksityisellä sek

torilla. Tutkimuksesta käy ilmi, että julkinen ja yksityinen sektori painottivat rekrytoin

nissaan eri korkeakoulutettujen ryhmiä. Julkisella puolella rekrytoitiin eniten humanisteja, 

kasvatustieteilijöitä, yhteiskuntatieteen ja valtio-opin kandidaatteja sekä luonnontieteili

jöitä. Yksityisen sektorin rekrytointi puolestaan kohdistui voimakkaammin diplomi- 

insinööreihin ja taloustieteilijöihin. Pääasialliset tehtävät, joihin sekä julkinen että
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yksityinen sektori rekrytoivat korkeakoulutettuja olivat johto- ja esimiestehtävät. Noin 

neljännes yksityisistä työnantajista rekrytoi korkeakoulutettuja myös asiantuntijatehtäviin. 
Julkisella puolella korostuivat opetustehtävät.

Rekrytointiin vaikuttavista tekijöistä tärkeimmiksi työnantajat ilmoittivat työnhakijan otteen 

työhön eli hakijan toimintatavat sekä aiemman työkokemuksen. Kuten aikaisemmissakin 

tutkimuksissa julkisella sektorilla muodollinen pätevyys koettiin tärkeäksi kriteeriksi, kun 

taas yksityisellä puolella pro gradu -tutkielman aihe ja arvosana, henkilösuhteet, kielitaito 
ja kansainvälinen kokemus olivat merkittävämmässä asemassa rekrytointipäätöstä 

tehtäessä. Merkitykset vaihtelivat kuitenkin myös toimialakohtaisesti. Esimerkiksi valtion 

rekrytoinnissa ja yksityisissä teollisuusyrityksissä pro gradu -tutkielman aihe sekä kielitaito 
korostuivat muita aloja enemmän.

Sukupuolella ei työnantajapuolen mukaan ollut kovinkaan paljon merkitystä rekrytoinnissa, 

mutta jotkut tehtävät koettiin kuitenkin "naisvaltaisiksi" ja "miesvaltaisiksi”. Myöskin rekry

toijan itsensä vaikutus (rekrytoijan koulutus, mieltymykset jne.) rekrytointivalintoihin 

koettiin vähäiseksi. Enemmän vaikutusta päätöksiin katsottiin olevan työvoiman tarjonta- 

tilanteella. Työnantajapuolen näkemys siitä, kenelle ensisijainen vastuu korkeakoulutetun 

työvoiman ammattitaidon kehittämisestä ja ylläpitämisestä kuuluu oli selkeä: ensisijaisesti 

korkeakoulutettu itse on vastuussa oman osaamisensa kehittämisestä. Toisena järjes
tyksessä tulivat yritys ja viimeisenä yhteiskunta (Alamäki 1992, 48-76).

Yhteenveto vanhemmista tutkimuksista

Korkeakoulutettujen henkilöiden sekä työnantajapuolen parissa tehtyjen tutkimusten 

pohjalta voidaan selvästi nähdä joitakin yhteisiä piirteitä, jotka kuvaavat korkeakoulu

tettujen työhönsijoittumista yleensä. Työkokemuksen merkitys rekrytoitumisen kannalta 
korostui kaikissa tutkimuksissa sekä korkeakoulutettujen että työnantajapuolen 

näkemyksissä. Työnantajapuolen arvoissa rekrytointiin vaikuttavista tekijöistä esiin 

nousivat työvoiman tarjontatilanteen merkitys sekä jaottelu mies- ja naisvaltaisiin tehtäviin.

Tämän tutkimuksen kannalta peruskysymyksiä onkin miten paljon koulutuksen 

painotuksilla on merkitystä rekrytoitumisessa ja toisaalta mitkä muut tekijät, kuten työ
kokemuksen määrä ja laatu tai vaikkapa sukupuoli, rekrytoitumiseen vaikuttavat. Kauppa

tieteelliset ympäristöopinnot näyttävät olevan kauppatieteellisen koulutusalan sisällä 

naisvaltainen osa-alue, kun taas voimakkaimmin ympäristöjohtamisen työpaikkoja 

voidaan esimerkiksi ympäristöraportoinnin ja muun viestinnän perusteella olettaa olevan
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teollisuudessa, joka perinteisesti on miesvaltainen ala. Liike-elämän ympäristöasioiden 
hoitaminen sekä liike-elämän tarpeisiin tähtäävä ympäristökoulutus on myös perinteisesti 

keskittynyt insinööritaidon puolelle, joka edelleen koetaan miesvaltaiseksi koulutusalaksi. 
Näin ollen myös työvoiman tarjonnan ympäristöjohtamisen tehtäviin sekä yritysten 

rekrytoinnista ympäristötehtävien osalta vastaavien henkilöiden voidaan olettaa olevan 
mies- ja teknispainotteisia.

Rekrytoitumiseen vaikuttavat tekijät vaihtelivat tutkimusten mukaan sekä sektori- että 

toimialakohtaisesti. Julkisella sektorilla muodollinen pätevyys, toisin sanoen koulutu

kselliset kvalifikaatiot, korostuivat rekrytoinnissa kun taas yksityisellä sektorilla esimerkiksi 

pro gradu -tutkielman aiheella näyttäisi olevan julkiseen sektoriin verrattuna enemmän 

merkitystä. Toimialakohtaisesti tarkasteltuna valtionenemmistöisissä yrityksissä sekä 

teollisuuden rekrytoinnissa tutkielman aihe nousi korostuneesti esille. Pro gradu - 

tutkielman merkitykseen rekrytoitumisessa liittyvät tutkimustulokset ovatkin tämän 

tutkimuksen kannalta olennaisia, vaikka pro gradu -tutkielman aiheen korostuneisuutta 

voidaankin Alamäen (1992, 59) mukaan selittää osittain sillä, että teknillisen alan 
korkeakouluopiskelijat tekevät usein diplomityönsä jollekin yksityisen sektorin yritykselle.

Tutkimusten perusteella rekrytoitumisen esteet riippuvat koulutusalasta ja sektorista, 

työmarkkinasegmentistä sekä työhön pyrkimistilanteesta. Mielenkiintoista onkin selvittää 

minkälaisiksi ympäristöasioihin opinnoissaan suuntautuneet ja ympäristöjohtamisen työ

tehtäviin pyrkivät ekonomit ja toisaalta työnantajapuolen edustajat rekrytoitumisen esteet 

kokevat. Eri sektorit näyttävät myös painottavan rekrytoinnissaan eri koulutusalojen 

korkeakoulutettuja. Ekonomit sijoittuvat insinöörien ohella suuremmalla todennäköi

syydellä yksityisen sektorin palvelukseen kuin julkiselle sektorille.

Vaikka korkeakoulutettujen piirissä tehtyjen tutkimusten anti on monella tavalla luonut 

vertailupohjaa tämän tutkimuksen tuloksille sekä antanut aihetta moniin mielenkiintoisiin 
kysymyksiin, keskittyvät edellä kuvatut tutkimukset kuitenkin hyvin yleiselle tasolle. SEFEn 

vuosittaisten sekä muutaman vuoden väliajoin ekonomien työmarkkinatilanteesta ja - ase

masta tehtävät selvitykset ovat lähin vertailukohta, joiden pohjalta sekä koko 

ekonomikuntaa että tämän tutkimuksen kohderyhmää koskevia havaintoja ja yleistyksiä 
voidaan tehdä.
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3.2 Ekonomit työmarkkinoilla: SEFEn vuosittaiset selvitykset

Suomen Ekonomiliitto selvittää vuosittain edellisen vuoden aikana valmistuneiden 

ekonomien ja kauppatieteen maisterien työmarkkinatilannetta. Joka toinen vuosi selvi

tetään jonkin aikaa työelämässä jo olleiden mielipiteitä, näkemyksiä ja kokemuksia 

koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuudesta. Vuonna 1997 SEFE aloitti myös 

joka toinen vuosi toteutettavan tutkimuksen, jossa kerätään työnantajapuolelta palautetta 

kauppatieteellisestä korkeakoulutuksesta (Pöyhönen 1997, 1). Nämä kolme selvitystä 

muodostavat SEFEn arviointikokonaisuuden "Palautetta ekonomikoulutuksesta” (Hakala 
1998, 3).

Kauppatieteen maisterien ja ekonomien työmarkkinatilanteen seuraaminen on tärkeää 

monestakin syystä, mutta SEFEn tutkimusten pohjaksi on vuoden 1997 selvityksen 

johdannossa mainittu kolme erityistä syytä. Ensinnäkin, työmarkkinoilla tapahtumassa 

olevat muutokset voidaan nähdä selkeimmin tarkasteltaessa vastavalmistuneiden 

asettumista työmarkkinoille. Toiseksi, työuran alkuvaiheessa tehdyt valinnat, jotka usein 

ovat niitä vaikeimpia, vaikuttavat selvästi myöhempään uran kehittymiseen. Myös 

kauppatieteelliseen koulutuksen arviointiin saadaan hyödyllisiä tietoja tutkimalla 

vastavalmistuneiden työmarkkinatilannetta.

Vuosittainen selvitys ekonomien työmarkkinatilanteesta toteutetaan lomakekyselynä. 

Seuraavassa kuvauksessa hahmotellaan ekonomien työmarkkinatilanteen yleisiä suunta

viivoja vuoden 1997 ekonomeista tehdyn selvityksen avulla. Tarkemmin olennaisia 

työmarkkinatilannetta sekä muita SEFEn selvityksessä käsiteltyjä tietoja tarkastellaan 

empiirisessä osassa, ympäristöekonomikyselyn tulosten yhteydessä (ks. luku 9).

Selvitys vuonna 1997 valmistuneiden ekonomien työmarkkinatilanteesta toteutettiin 

keväällä 1998 ja kyselyn perusjoukkona oli 1183 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 

57. Kyselyssä selvitettiin perustietojen lisäksi mm. pääainetta, pro gradu -tutkielmaa, 

opiskeluaikaa sekä jatko-opintoja koskevia tietoja. Työmarkkinatilanteen osalta selvityk

sessä kartoitettiin mm. työtilannetta, työsuhteen laatua, työskentelyorganisaatiota, 

palkkatasoa sekä työtehtäviä ja asematasoa koskevia tietoja. Lisäksi selvitettiin myös 

työnhakuun ja työhistoriaan liittyviä kysymyksiä sekä kartoitettiin ekonomien mielipiteitä 

omista valmiuksistaan, ominaisuuksistaan ja asenteistaan työelämässä. Joidenkin työ- 

markkinatilanteen osa-alueiden kehitystä tai tilannetta on selvityksessä verrattu edellis
vuoden (1996) ekonomien tilanteeseen sekä myös pidemmän aikavälin kehityssuuntiin.
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Kokonaisuudessaan vuoden 1997 ekonomien tilanne työmarkkinoilla näytti hyvältä. Lähes 

80 %:lla oli työpaikka jo valmistumisajankohtana ja edellisvuoden ekonomien tilanteesta 

osuus oli jonkin verran noussut. Kaksi kolmannesta oli vakituisessa työsuhteessa ja 

tilapäisten työsuhteiden määrä oli edellisvuosien tapaan jatkanut laskuaan. Kyselyssä 

vastaajia pyydettiin vastaamaan työmarkkinatilanteen osalta huhtikuun 1998 tilanteen 

mukaan. Työttömien osuus vastanneista oli noin 5 %, mutta heistäkin osa ilmoitti työ- 

tilanteensa parantuneen jo kyselylomakkeen palauttamisen aikoihin eli toukokuussa 1998.

Naisten ja miesten välillä löytyi eroja mm. työsuhteen laadussa ja työttömyysluvuissa. 

Suurempi osa miehistä oli vakituisessa työsuhteessa. Naisilla taas puolestaan työttömyys

prosentti oli pienempi. Työttömyyslukujen eroa on kuitenkin selitetty sillä, että naiset ovat 

miehiä valmiimpia ottamaan vastaan koulutusta vastaamattomankin työn. Se, että 

suurempi osa miehistä kuin naisista ilmoitti tutkimuksessa työnsä vastaavan koulutusta 

näyttäisi tukevan tätä selitystä. Myös työnantajasektorien välillä löytyi eroja työsuhteen 

laadussa. Suurempi osa yksityisen kuin julkisen sektorin työsuhteista oli vakituisia.

Pääaineella ei ollut huomattavaa merkitystä työllistymisen kannalta. Parhaiten vuonna 

1997 olivat sijoittuneet tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat. Eniten työttöminä olivat 
oikeustieteen sekä markkinoinnin pääainelukijat, joiden työttömyysprosentti oli 7.

Suurin osa vuonna 1997 valmistuneista työskenteli yksityisellä sektorilla. Pääaineiden 

mukaan tarkasteltuna eniten julkisella sektorilla oli kansantaloustiedettä pääaineenaan 

opiskelleita. Koulutusyksikköjen välillä ei ollut merkittäviä eroja. Tutkimuksessa selvitettiin 

myös pääaineen merkitystä työtehtävien määräytymisessä. Vastausten perusteella voitiin 

sanoa, että pääaine määrää hyvin usein pääasiallisen tehtäväalueen. Varsinkin laskenta

toimen, rahoituksen sekä tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijoiden tehtäväalueet olivat 

pääaineeseen liittyvillä alueilla. Muiden pääaineiden kohdalla hajonta oli suurempaa.

Vastaajien näkemykset koulutuksen ja työn vastaavuudesta olivat varsin positiivisia. 

Pääaineittain tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat laskentatoimen sekä tietojärjestelmä

tieteen pääainelukijat. Vähiten vastaavuutta löytyi oikeustiedettä ja kansantaloustiedettä 
lukeneiden joukoista. Koulutuksen ja työn vastaavuuteen näytti tutkimuksen mukaan myös 

vaikuttavan vastaajan asemataso yrityksessä. Ylimmässä johdossa oltiin työn ja koulu

tuksen vastaavuuteen huomattavasti tyytyväisempiä kuin toimihenkilötasolla. Kuten edellä 
jo mainittiin, eroja löytyi myös sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Miehistä 44 % koki työn 

ja koulutuksen vastaavuuden hyväksi. Naisten kohdalla vastaava luku oli 35 %.
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Joka viides vuonna 1997 valmistuneista aloitti koulutusta vastaavan työpaikan hakemisen 

vähintään vuosi ennen valmistumista. Joka kymmenes aloitti työn etsinnän kuitenkin vasta 

valmistumisen jälkeen. Sukupuolten välillä oli eroja: miehet olivat keskimäärin olleet 

yhteydessä 16 ja naiset 11 työnantajaan. Eroja työllistymisessä oli myös koulutus

yksikköjen välillä sekä pääaineittain tarkasteltuna. Helpoimmin työtä saivat Svenska 

handelshögskolanista, HKKK:sta sekä Jyväskylän yliopistosta valmistuneet kun taas 

esimerkiksi Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta valmistuneille työllistyminen oli 

keskimääräistä vaikeampaa. Lähes kaikki 1997 valmistuneet opiskelijat olivat olleet töissä 
opiskeluaikana.

Valmistuneista kolmannes oli tehnyt tutkielmansa toimeksiantona jollekin yritykselle. 

Eniten toimeksiantotutkielmia tekivät tietojärjestelmätieteen ja kv. markkinoinnin opiskelijat 

ja vähiten kansantaloustieteen (14 %) ja oikeustieteen (0 %) opiskelijat. Yliopistoittain 
tarkasteltuna eroja oli merkittävästikin. Eniten toimeksiantoja tehtiin Abo Akademissa, 

Jyväskylän yliopistossa (45 %), Oulun yliopistossa sekä Lappeenrannan teknillisessä 
korkeakoulussa (Hakala 1998, 3-31).

Hakala on myös selvityksessään vuodelta 1997 koonnut kyselyn muodossa tietoja mm. 

ekonomien työhönsijoittumisesta sekä arvioista saadusta ekonomikoulutuksen tasosta ja 

omasta koulutusyksiköstä. Hänen selvityksensä kohdejoukkona olivat vuosina 1993 ja 
1994 valmistuneet SEFEn jäsenenä olevat ekonomit ja kysely toteutettiin keväällä 1997 eli 
noin 3-4 vuotta valmistumisen jälkeen.

Selvityksestä käy ilmi, että sekä HKKK:sta (37 %) että JY:sta (47 %) valmistuneet 

sijoittuivat keskimääräistä enemmän asiantuntijatehtäviin. Jyväskylän yliopiston kohdalla 

myös opetus- ja tutkimustehtäviin sijoittuneiden osuus oli keskimääräistä suurempi. JY:n 

kohdalla myös työnantajien toimialoista kauppa-, majoitus- ja ravitsemustoiminta ( 20 % 
vastaajien työskentelytoimialoista) korostui.

Ekonomikoulutuksen ja koulutusyksikön arvioinnissa HKKK:sta valmistuneet kiittelivät 

varsinkin pääaineen opetusta, varsinkin syventävien opintojen vaiheessa. Suurimmiksi 

puutteiksi koettiin käytännönläheisyyden vähäisyys koulutuksessa. Jyväskylän yliopiston 

osalta koulutuksen vahvana puolena esiin nousivat mm. monialayliopiston tuomat laajat 
opiskelumahdollisuudet (Hakala 1997, 13-29).
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Työnantaiien näkemyksiä ¡a kokemuksia ekonomikoulutuksesta

Tuula Pöyhönen (1991) on tutkimuksessaan "Työnantajapalautetta ekonomikoulu

tuksesta” selvittänyt esimiesten näkemyksiä kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden alaistensa valmiuksista, ominaisuuksista ja asenteista sekä ekonomi- 

koulutuksen tasosta ja eri koulutusyksiköistä.

Tutkimuksen toteuttamisessa ilmeni joitakin ongelmia, joiden vuoksi tulosten yleistettä

vyyteen on Pöyhösen mukaan suhtauduttava varauksella. Ensimmäiseksi ongelmaksi 
muodostui vastausprosentti, joka jäi 11,2 prosenttiin. Toisena ongelmana Pöyhönen tuo 

esiin sen, että vastanneiden esimiesten profiili oli hyvin kauppatieteellispainotteinen, mikä 

saattoi myös vaikuttaa kyselyn tuloksiin. Kolmanneksi tutkimuksen tuloksiin vaikuttavaksi 

tekijäksi Pöyhönen mainitsee tutkimusmenetelmästä johtuvat ongelmat. Esimiesten 

kyselylomakkeet lähetettiin vuonna 1996 valmistuneille lähetetyn työmarkkinatutkimus- 

kyselyn mukana ohjeina antaa lomake esimiehelle. Pöyhönen olettaakin, että henkilöt, 

joiden esimies-alaissuhde on huono, eivät ole toimittaneet lomaketta esimiehelleen ja 

positiiviset arviot ja näkemykset alaisista korostuvat vastauksissa todellista tilannetta 
enemmän.

Vastaajien arviot ja käsitykset ekonomikoulutusyksiköiden suhteesta elinkeinoelämään 

osoittivat, että kokonaisuudessaan suhteessa on parantamisen varaa. Koulutusyksiköiden 
ei koettu markkinoivan valmistuvia ekonomejaan erityisen tehokkaasti eikä myöskään 

koulutusyksiköiden yhteydenpitoa elinkeinoelämään pidetty erityisen aktiivisena. Koulu

tuksen käytännönläheisyydessä oli vastaajien mukaan myös parantamisen varaa.

Työnantajapuolen näkemykset siitä, miten hyvin koulutusyksiköt huolehtivat oman 

koulutuksensa kilpailukyvystä työmarkkinoilla hajosivat voimakkaasti. Lähes puolet vas

taajista koki, että koulutuksen kilpailukyvystä huolehditaan melko hyvin kun runsas 
kolmannes puolestaan ei kokenut, että siitä huolehditaan kovinkaan hyvin.

Arvioissa ekonomien valmiuksista, ominaisuuksista ja asenteista ahkeruus, eettisyys, 

motivoituneisuus sekä kyky omaksua uusia asioita koettiin esimiesten keskuudessa 

hyviksi. Ammatillinen erikoisosaaminen, markkinointiosaaminen ja johtamisvalmiudet 

puolestaan koettiin ekonomien huonoimmiksi ominaisuuksiksi. Palkkauspäätökseen 

vaikuttaneista tekijöistä henkilökohtaisten ominaisuuksien katsottiin vaikuttaneet 88 

prosentissa, ammatillisen erikoisosaamisen 65 prosentissa ja työkokemuksen vain 32 

prosentissa rekrytoimistilanteista (Pöyhönen 1997, 3-27). Huomionarvoista on, että
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työmarkkinakelpoisuuden perusominaisuuksista tahtoon (ks. 2, 2.3) liittyvät ominaisuudet 

koetaan taitotietoon verrattuna sekä ekonomien vahvuuksiksi että myös rekrytointi- 
päätöksiin useimmin vaikuttaviksi tekijöiksi.

4. PROFESSIOIDEN VÄLINEN KILPAILU YMPÄRISTÖJOHTAMISEN
TYÖMARKKINOILLA

Ympäristöekonomien työmarkkinakelpoisuus määrittyy ympäristöalan työmarkkinoiden 

ominaispiirteiden kautta. Ympäristöalan työmarkkinat ovat uusija vielä muotoutumatonkin 

työmarkkina-alue. Työmarkkinoiden rakennetta ja ominaisuuksia voidaan tarkastella 

monesta näkökulmasta. Eräs näistä on professionaalisen järjestelmän näkökulma, joka on 

eräs professiotutkimuksen uudemmista näkökulmista (Mäntylä 1998, 6-7, Varila 1997, 

342-345). Tässä luvussa esitellään aluksi profession käsitettä sekä professionaalisten 

järjestelmien perusrakennetta. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan ympäristöalan ja 

ympäristöjohtamisen työmarkkinoita nimenomaan professionaalisen järjestelmän 

viitekehyksessä. Ympäristöjohtamisen käsiteeellä tarkoitetaan tässä kaikkea yritys

toiminnassa ympäristöasioiden hallitsemiseen, ratkaisemiseen ja johtamiseen liittyvää 

työtä, joka tapahtuu esimies-, johto-, tai asiantuntijatasolla. Ympäristöalan työmarkkinoita 

käytetään samassa merkityksessä. Edellä mainittujen työtehtävien lisäksi käsitteiden 

sisään on tässä tutkielmassa sisällytetty myös kaikenlainen toiminta ns. Ympäristö- 

organisaatioissa, joiden koko toiminta pohjautuu ympäristökysymysten hoitamiseen.

4.1 Professiot ia professionalisoituminen

Professionalisoitumisen tarkastelussa taito on eräs olennaisimmista käsitteistä. Taito on 

konkreettista osaamista, henkisten ja fyysisten tekijöiden jäsennelty ja koordinoitu koko
naisuus. Taito on toisaalta myös sosiaalisesti riippuva ilmiö, joka on suhteessa sekä 

tiettyyn suorittamista vaativaan tehtävään että esimerkiksi suorittamiseen kykenevien 
henkilöiden kysyntään, tarjontaan ja luokitteluun. Taidon hallitsijoiden, taitajien, näkö

kulmasta on edullista suojautua kilpailulta sulkemalla kilpailijat taitajien joukon ulkopuolelle 

eli määrittelemällä ne kelpoisuusvaatimukset, jotka liittyvät tiettyyn ammattiin tai toimeen. 

Taidon formalisointi, esimerkiksi tutkintojen avulla, on yksi kilpailulta suojautumisen 

keinoista. Tutkintojen voidaan siis sanoa muovautuvan taidon määrittelyn ja taitajien 

rajaamisen lähtökohdista. Tutkintoja synnytetään ja muovataan kuitenkin myös 

työmarkkinoiden ja työelämän tarpeiden ja kehityksen mukaan. Koulutuksella ja 

tutkinnoilla on olennainen merkitys professionalistumisen kannalta (Varila, 1997, 339).
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Varila (1997, 340) toteaakin: "Koulutus luo professloita ja professiot tarvitsevat 
koulutusta”.

Professions tarkoitetaan määritelmällisesti ryhmiä, joilla on omaa ammatillista 

erityistietämystä, ammatillista koulutusta ja tutkintoAja, muodollisia päätevyysvaatimuksia, 

ammattieettisiä sääntöjä ja ne ovat järjestäytyneitä. Professiot syntyvät määrittelemään, 

ryhmittelemään, ratkaisemaan ja hallitsemaan yhteiskunnassa olevia ongelmia ja tehtäviä. 

Tehtävät ja ongelmat muotoutuvat ja muuttuvat kuitenkin ajan myötä kun teknologia, 

politiikka ja muu yhteiskunnallinen kehitys menevät eteenpäin. Olemassa olevien 

ongelmien ja tehtävien sekä niitä hoitavien professioiden väliset suhteet elävät ja 

muotoutuvat jatkuvasti. Professioiden perinteisten tehtäväalueiden ulkopuolelle syntyy 

uusia määrittelemättömiä ongelma-alueita ja tehtäviä, jotka eivät kuulu minkään 

olemassaolevan profession toimivallan piiriin. Ympäristöasioiden hoitaminen voidaan 

nähdä yhtenä tämän kaltaisista uusista tehtäväalueista.

Professiot kilpailevat keskenään uusien ongelmien ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta. 

Toimivallan uudelleen jaon lisäksi uusia professioita syntyy myös esimerkiksi 

teknologisten ja organisatoristen muutosten kautta kun uusia tehtäviä ja tehtävätyyppejä 

syntyy ja vanhoja kuolee pois. Myös uudentyyppiset organisaatiot luovat professioita, kun 

samankaltaisia työtehtäviä suorittavat henkilöt liittyvät yhteen ja luovat uusia ammatillisia 
ryhmiä (Mäntylä 1998, 6-16).

4.2 Yksittäisistä professioista professionaalisiin järjestelmiin

Professiotutkimus on perinteisesti keskittynyt lähinnä professioiden määrittelyyn, 

historiallisen kehityksen tarkasteluun sekä niin sanottuun revisionistiseen koulukuntaan, 

joka tarkastelee professioita niiden hyödyllisyyden näkökulmasta (Helander 1993, Varilan 

1997, 342-345 mukaan). Esimerkiksi Varila (1997, 342-343) viittaa Collinsiin (1990), 

Konttiseen (1993) sekä Simolaan (1995) todetessaan, että professiotutkimus näyttää 

kuitenkin nyt siirtyneen sosiologisempaan suuntaan ja professioiden yhteiskuntasuhteet 
sekä se, miten professiot perustavat ja diskursoivat asiantuntijatietouttaan ovat nousseet 

tutkimuskentän pääsuunniksi. Professiotutkimuksen näkökulma on laajentunut 

yksittäisistä professioista tarkastelemaan professionaalisia järjestelmiä (Mäntylä 1998, 6).
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Esimerkiksi Abbot (1988) on laajentanut perinteisen professiotutkimuksen näkökulmaa 

tarkastelemalla professionaalisten järjestelmien teoriaa niiden välisten suhteiden ja 

toimivallan kautta. Mäntylän (1998, 6-7) mukaan:

Eri professiot muodostavat keskenään kilpailevien ryhmittymien järjestelmän. Järjestelmä 
elää ja professiot muotoutuvat tai uudistuvat tilanteissa, joissa tiettyjä toimivallan alueita 
syystä tai toisesta vapautuu. Eri ammattiryhmät joutuvat kilpailemaan keskenään erilaisten 
ongelmien hoitamiseen liittyvästä toimivallasta, kun teknologia, politiikka ja muut yhteis
kunnalliset voimat muovaavat ongelmia ja niihin liittyviä tehtäviä yhä uudelleen.

Professionalistumisen historiassa ja professioiden muodostumisessa tiede ja yliopisto

tasoinen koulutus ovat aina olleet määrittäviä tekijöitä. Tieteiden työnjako on perinteisesti 

varsinkin Suomessa vaikuttanut professioiden tapaan hahmottaa asemaansa ja 

tehtäviään yhteiskunnassa. Toisaalta se on kuitenkin myös johtanut professioiden 

väliseen kilpailuun ja taisteluihin reviireistä niin koulutusjärjestelmän kuin työmarkkinoiden 
ja muidenkin yhteiskunnan osien sisällä (Järvelä 1994, 180). Inga Hellberg (1989) on 

professiotarkastelussaan jaotellut professiot kahteen ryhmään, jotka eroavat toisistaan 

koulutuksen lisäksi myös mm. niiden työmarkkinoiden mukaan, joilla tiettyjen 
professioiden edustajat pääasiassa työskentelevät.

KUVIO 3: Asia-ja ihmisprofessiot

Ihmisprofessiot . asiaprofessiot

koulutus yksi väylä korkeakoulutasolla useita väyliä eri tasoilla
ammatin määritys valtiollinen legitimaatio oma auktorlsaatio,jäsenyys, tittelit
asiakas ihminen organisaatio
työmarkkinat julkiset yksityiset
päämies valtio-poliitikot pääoma

Lähde: Hellberg 1989, Julkusen 1994, 202 mukaan.

Ihmisprofessioilla Hellberg tarkoittaa professiota, joille on luonteenomaista ihmisten 

parissa työskentely. Ihmisprofessioiden joukkoa määrittää valtion voimakas merkitys sekä 

koulutuksen tarjoamisen, professioiden legitimoinnin ja niiden ylläpitämisen kautta että 

myös julkisen sektorin kautta, joka tarjoaa monille ihmisprofessioille pääasialliset työ

markkinat. Esimerkkejä ihmisprofessioista ovat opettajat, sosiaalityöntekijät, lastentarha- 
opettajat sekä kirjastonhoitajat.

Asiaprofessioille puolestaan on tyypillistä koulutuksen monimuotoisuus sekä legitimaation 

tuleminen keskinäisen järjestäytymisen, kuten yhdistysten ja ammattinimikkeiden
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kehittymisen ja vakiintumisen kautta. Asiaprofessioiden edustajat toimivat yksityisellä 

sektorilla ja niiden kehitys ja olemassaolo on riippuvainen yritysmaailman ja organi

saatioiden kehityksestä ja tarpeista (Julkunen 1994, 203-204). Ympäristöjohtaminen 
voidaankin Hellbergin jaottelua ajatellen nähdä asiaprofessioiden luokkaan kuuluvaksi, 

sillä siihen liittyy useita edellä mainittujen kriteerien sisältämiä ominaisuuksia. Ympäristö

johtamisen professionalisoitumista on kirjallisuudessa kuitenkin tarkasteltu myös edellä 

mainittuja asiaprofessiotulkintoja syvällisemmin.

4.3 Ympäristöjohtaminen professionäkökulmasta

Professionäkökulmasta ympäristöjohtamista on tarkastellut Mäntylä (1998) tutkimukses

saan "Ympäristöjohtamisen muotoutuminen suomalaisessa metsäkonsernissa - Case 
Metsä-Serla”. Hän käyttää ympäristöjohtamisen professionalistumisen muotoutumisen 

tarkastelussa Abbotin (1988) viitekehyksen mukaista näkökulmaa, joka keskittyy 

pääasiallisesti professionaalisiin järjestelmiin ja niiden välisiin suhteisiin. Seuraava 

ympäristöjohtamisen työmarkkinoiden tarkastelu pohjautuu pääosin Mäntylän (1998) 

tutkimukseen ja sen kautta Abbotin (1988) professionaalisen järjestelmän teoriaan.

Ympäristökysymysten hoitamiseen liittyvistä tehtävistä tai ympäristökysymysten johtami

sesta on Mäntylän (1998) mukaan 90-luvun kuluessa muodostunut oma tehtäväalueensa 

työmarkkinoilla. Ympäristöasioiden hoitaminen yrityksissä on muuttunut yhä kokonais

valtaisemmaksi ja esimerkiksi erilaiset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät (BS7750, 

EMÄS ja ISO 14001) ovat nostaneet ympäristökysymykset tärkeäksi osaksi yritysten 

jokapäiväistä toimintaa. Ympäristöasioihin liittyvien työtehtävien sekä tehtävänimikkeiden, 

kuten ympäristöjohtajien, -päälliköiden ja -asiantuntijoiden, määrä on myös voimakkaasti 

kasvanut. Ympäristökysymysten johtamiseen voidaankin nähdä muodostuneen professio
naalisia piirteitä ja uusille aloille tyypillistä professionaalista valtataistelua.

Suomessa ympäristöjohtamisen asiantuntijat ovat järjestäytyneet yhdistyksen muodossa. 

Vuonna 1996 perustettu Suomen ympäristöjohtamisen yhdistyksen jäsenyyteen ei ole 

mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia, vaan se on avoin kaikille ympäristöalan erityis- 

osaajille ja sillä onkin Raimo Lovion (henkilökohtainen tiedonanto 7.10.1999) mukaan tällä 

hetkellä (1999) noin 350 jäsentä. Vaikka varsinkin 1990-luvulla yritystoiminnan eri osa- 

alueiden ympäristöasiantuntijoiden joukko on lisääntynyt, ei se kuitenkaan täytä 

perinteisille professioille määritelmällisesti asetettuja kriteerejä. Ympäristöala on varsin on 

hajanainen ja järjestymätön verrattuna esimerkiksi lääkäreihin tai juristeihin, jotka ovat 

selkeitä esimerkkejä perinteisistä professioista (Mäntylä 1998, 4-21, 98-99).
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4.4 Ympäristöjohtamisen työalue ia professionalisoituminen

Ympäristöjohtamisesta omana työalueenaan on olemassa useita kansainvälisiä 
selvityksiä (Barret 1993, Gilboy et ai. 1991, Institute of Env. Management 1995, Wolff et 

ai. 1995), joissa on tutkittu yritysten ympäristöjohtamista ja siihen liittyviä työtehtäviä. 

Niiden perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi ympäristöjohtajien työtehtävät 

koostuvat suhteellisen uusista tehtävistä. Kehitys on kulkenut oman toimen ohella 

hoidettavista tehtävistä kokopäiväisen ympäristöjohtamisen suuntaan. Ympäristö

johtamisen pääasialliset tehtävät 1990-luvulla liittyvät ympäristöohjelmien laatimiseen, 

koulutukseen, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, normien noudattamiseen sekä 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmien hallintaan ja auditointiin.

Ympäristöalan työmarkkinoita on kirjallisuudessa luokiteltu eri tavoin. Mäntylä (1998) 

mainitsee ECOTECin (1993) luonnehdinnan, jonka mukaan ympäristöalan työ on 

toimintaa ympäristönsuojelun, vesien suojelun, teollisuuden ympäristöjohtamisen ja 

julkisten viranomaisten parissa. The UK Institute of Ecology and Environmental 

Management puolestaan määrittelee ympäristöjohtajan ammattilaiseksi, jolla on perus

teellinen akateeminen koulutus ekologiassa ja ympäristöjohtamisessa sekä vähintään 

kolmen vuoden kokemus alalta. Mäntylä esittelee myös James & Stewartin (1995) 

ympäristöalan työmarkkinoiden kolmijaon, joka luokittelee teollisuuden piirissä 

työskentelevät alan ammattilaiset: 1) ympäristöalan (tietyn erikoisosaamisalueen) 

spesialisteihin, 2) ympäristö ia ...’ ammattilaisiin, joiden osaaminen perustuu ympäristö

osaamisen ja oman funktion osaamisen yhdistämiseen sekä 3) ympäristöalueen 

inteqroiiiin, joita ovat liiketoimintaa hyvin tuntevat johtajat, joilla on myös laajaa 
ympäristöalan osaamista (Mäntylä 1998, 29-30).

Kauppatieteellisen alan ympäristöosaajat voitaisiin nähdäkseni koulutuksesta ja työkoke

muksesta riippuen, liittää mihin tahansa näistä kategorioista. Erityisosaamista voi tällä 
hetkellä koulutuksen kautta hankkia Jyväskylän yliopiston ympäristöjohtamisen opintojen 

kautta mm. ympäristöjärjestelmiä koskevissa kysymyksissä (ks. liite 2). Ympäristö ja ...’ 

ammattilaisten joukkoon voidaan lukea esimerkiksi markkinoinnin ympäristönäkökulmiin 

erikoistuneet tai ympäristölaskentaan erikoistuneet henkilöt. Ympäristöalueen integroijien 

joukkoon voidaan lukea kaikki kauppatieteellisen koulutuksen saaneet johtajat, jotka ovat 

joko koulutuksensa tai työkokemuksensa kautta hankkineet ympäristöalan sekä 
liiketoiminnan johtamisen osaamista ja tuntemusta.



37

Myös suomalaisten ympäristöjohtamisen ammattilaisten keskuudessa on tehty kysely, 

jossa heitä pyydettiin luonnehtimaan ja esittämään mielipiteitään Suomen ympäristö
johtamisen ammatillisesta ja liiketoiminnallisesta tilanteesta sekä antamaan kehittämis

ehdotuksia. Keskeisimmiksi tekijöiksi luonnehdinnoissa nousivat tiedottaminen ja tiedon 

välitys, kouluttaminen, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät sekä johtaminen. Ympäristö

johtamisen luonnehdinnoissa uuden tiedon saaminen, jakaminen ja tuottaminen sekä alan 

sisällöstä, kehityksestä että myös mm. koulutuksesta koettiin tärkeäksi ja jäsenet toivoivat 

tiedottamisen lisäämistä. Alan koulutuksen lisääminen nähtiin tärkeäksi niin henkilöstön 
kouluttamisen osalta kun myös esimerkiksi korkeakoulutuksen osalta. Koulutuksen 

laatuun sekä toteutukseen kaivatun järjestystä ja valvontaa, jotta koulutuksen avulla 

kyettäisiin paremmin arvioimaan esimerkiksi työnhakijoiden soveltuvuutta. Ympäristö

asioiden erilaiset hallintajärjestelmät koettiin ympäristöjohtamisen kenttää keskeisesti 

määrittäväksi tekijäksi. Vaikka johtaminen koettiin tärkeäksi osaksi ympäristöjohtamisen 

kenttää, jakautuivat näkemykset sen olemuksesta kuitenkin suuresti. Ympäristö

johtaminen nähtiin toisaalta yleisen johtamisen ja ympäristöasioiden yhdistämisenä, 

toisaalta oltiin epävarmoja onko ympäristöjohtaminen oma erillinen johtamistapansa. 

Ympäristöasioiden määritteleminen käytännön kysymyksiksi koettiin myös ongelmallisena 
(Mäntylä 1998, 32).

Yhdistyksen jäsenten mukaan ympäristöjohtamisella haetaan lähinnä taloudellista hyötyä 

ja se nähtiin usein osana laadun tuottamista. Vaikka monissa Mäntylän (1998) 

tarkastelemissa kansainvälisissä ympäristöjohtamista koskevissa tutkimuksissa hyvän 

ympäristöjohtajan ominaisuuksiksi nousivat ympäristöasioiden sosiaalisten, eettisten ja 

arvonäkökulmien ymmärtäminen, eivät suomalaiset ympäristöasiantuntijat ainakaan 

yhdistyksensä kyselyssä näitä asioita juurikaan maininneet. Ihmisten ympäristö

tietoisuuden ja vastuun tunteen sekä sitä kautta ympäristön kannalta todellisten 

parannusten toteutumisen oletettiin kuitenkin kasvavan oikean ja paremman tiedon 

välittämisen (yritysten sisäisille ryhmille, konsulteille) avulla. Kyselyssä esiin tulleet 

luonnehdinnat tukevat Mäntylän (1998) mukaan käsitystä ympäristöjohtamisen kentästä 
laajana, uutena ja vapaana alueena. Ympäristöongelmien monitieteellinen luonne sekä 

niiden nivoutuminen osaksi organisaatioiden nykyisiä asemia ja tehtäviä luo edellytyksiä 

professioiden väliselle kilpailutilanteelle, jossa eri ryhmät pyrkivät määrittelemään 

ongelmia ja niiden ratkaisumalleja omasta näkökulmastaan (Mäntylä 1998, 30-34).

Kuten aiemmin mainittiin, profession tunnuspiirteissä ammatillisen ryhmän määrittelee 

perinteisesti mm. sen jäsenten tiettyyn alaan sidottu erikoistietämys, koulutusvaatimukset 

sekä järjestäytyminen. Johtamisen kohdalla tilanne ei ole yksinkertainen. Johtaminen on
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alue, johon liittyvää pätevyyttä ei voida standardoida, kuten esimerkiksi teknistä 

asiantuntemusta. Johtamistaidot ovat tilannesidonnaisia ja johtamisesta saatuja tuloksia ei 

voida suoraan mitata, vaan ne ovat suhteellisen epäsuoria ja kollektiivisia. Professio

naalisista taidoista, jotka ovat yleensä standardoituja ja soveltuvat tiettyihin rajattuihin 

tehtäviin monissa tilanteissa, johtamistaidot eroavat siten, että ne taas liittyvät rajallisiin 

tilanteisiin, joissa ongelmien määrä taas voi vaihdella suurestikin (Freidson (1986), 

Forsyth & Danisiewicz (1985), Whitley (1988), Mäntylän 1998, 33-35 mukaan).

Vaikka ympäristöjohtaminen on perinteistä professiota monimutkaisempi ja laajempi alue, 

voidaan sitä tarkastella myös professionaalisen järjestelmän näkökulmasta. Ympäristö

johtaminen on moniammatillista toimintaa, joka tapahtuu organisaatioissa ja koko 

yhteiskunnassa. Mäntylä (1998) esittää mm. Welfordiin (1997) viitaten, että 1990-luvun 
jälkipuoliskolla ympäristöjohtamisen toimialueella on tapahtunut joitakin muutoksia 

toimijoiden roolien tasolla. Ympäristökeskustelua aiemmin lähinnä teknologian ja ympä

ristölupien tasolla hallinneet insinöörit, lakimiehet ja virkamiehet ovat siirtyneet ympäristö- 

järjestelmien ja standardien pariin ja ylläpitävät nyt sitä kautta näkökulmaa, jonka mukaan 

ympäristöongelmat on mahdollista ratkaista teknologian avulla Ympäristöjohtajat ovat 

nousseet insinööritieteiden edustajien ja virkamiesten rinnalle ympäristöjohtamisen 
etujoukkoon mm. edustamaan organisaation ympäristövastuuta ja vastaamaan sen 

ympäristöasioiden hoidosta organisaation kaikille tahoille (Mäntylä 1998, 36-37).

4.5 Ympäristöjohtamisen tehtäväalue tvömarkkinoina

Ympäristöjohtamisesta on varsinaisesti alettu puhua vasta 1990-luvulla. Toimialueena sen 

merkitys on kasvanut nopeasti, mutta kasvu ei ole ollut yksiselitteistä. Lainsäädäntö on 

ympäristöasioiden huomioonottamisen osalta huomattavasti lisääntynyt ja tiukentunut, 

ympäristöjärjestöjen painoarvo on kasvanut ja asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet. 

Yritysten on ollut pakko panostaa erilaisten hallintajärjestelmien, menetelmien ja 

toimintojen kehittämiseen voidakseen vastata näihin haasteisiin. Yritysten omien 

menetelmien lisäksi erilaiset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ja sertifikaatit ovat 

lisääntyneet. Ympäristöjohtamisen tutkimus ja yritysten toiminnan ympäristöperusteistä 
luokittelua koskeva kirjallisuus on myös lisääntynyt, mikä osaltaan myös heijastelee 
ympäristöasioiden merkityksen kasvua.

Suomessa ympäristöasioiden aktiivinen hoitaminen keskittyy lähinnä suuriin yrityksiin ja 

varsinkin sellaisille aloille, joiden ympäristökuormitus on ollut ja/tai on edelleen 

huomattavaa. Näitä aloja ovat teollisuus- ja valmistusalat, joissa insinöörivaltaisuus on
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huomattavaa. PK-sektorilla järjestelmällinen ympäristöasioiden huomioiminen esimerkiksi 
ympäristöjärjestelmien muodossa on vasta aluillaan.

Vaikka ympäristöasioiden hoito on monissa yrityksissä kehittynyt viranomaismääräysten 

noudattamisesta aktiiviseen ympäristöjohtamiseen, on ympäristöjohtamisen tärkeys, 

merkitys ja sisältö liiketoiminnan kannalta yhä epäselvää. Mäntylä (1998) viittaakin 

Bederiin (1997), joka on kirjannut huomioitaan myös vastavoimista. Yritysmaailma pyrkii 

toisaalta vaikuttamaan päätöksentekijöihin viranomaismääräysten lieventämiseksi tai 
uusien säädösten estämiseksi. Lisääntyneen ympäristönsuojelukeskustelun rinnalle on 

1990-luvulla noussut myös voimakas pyrkimys vähätellä ja epäillä ympäristökysymysten 
vakavuutta.

Työmarkkinoiden kannalta ympäristöjohtamisen merkityksen kasvu lisää ympäristö

asioiden hoitoon liittyvien työpaikkojen määrää. Mäntylän (1998) tarkastelemissa 

ympäristöjohtajia koskevissa tutkimuksissa keskeisimmäksi ympäristöjohtajilta vaadit

tavaksi piirteeksi nousi laaja-alainen osaaminen. Vankan insinööritieteen osaamisen 

lisäksi tärkeiksi ominaisuuksiksi katsottiin lainsäädännön tuntemus, teollisuudesta hankittu 

työkokemus, toimialan tuntemus. Toisaalta myös eri tieteiden sekä eri organisaatioiden, 

ryhmien ja näkökulmien yhdistämisen ja johtamisen taidot korostuivat.

Ympäristöjohtamisen keskeisimmäksi alueeksi on 1990-luvun puolen välin jälkeen alkanut 

muodostua ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito. 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän käyttöönottoja toteuttaminen vaatii organisaatiolta 

monipuolista sitoutumista ja taitoja. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien ympärille 

onkin muodostumassa asiantuntija-ammattilaisten joukko, joka Mäntylän (1998) mukaan 

tulee suuressa määrin määrittämään ympäristöjohtamisen sisältöä ja luonnetta tulevai

suudessa. Tähän asiantuntijoiden joukkoon lukeutuvat viranomaisorganisaatioiden (kuten 
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus), yritysten ja julkisten organisaatioiden 

lisäksi mm. ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin erikoistuneet standardointiorgani- 
saatiot, sertifiointiorganisaatiot, koulutus- ja konsulttiorganisaatiot sekä teollisuuden 
etujärjestöt (Mäntylä 1998, 21-32).

4.6 Ympäristöjohtaminen Suomessa

Suomen tilannetta ympäristöjohtamisen professionalisoitumisen kannalta voidaan 

tarkemmin luonnehtia Suomen ympäristöjohtamisen yhdistyksen avulla sekä esimerkiksi
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Mäntylän (1998) tutkimuksen case-esimerkin Metsä-Serlan ympäristöjohtamisen 
kehityksen kautta.

Suomen ympäristöjohtamisen yhdistys

Suomen ympäristöjohtamisen yhdistys perustettiin vuonna 1996. Yhdistyksen 

tarkoituksena on kerätä yhteen ympäristöjohtamisen alan asiantuntijoita koulutustaustasta 

riippumatta. Yhdistyksen tavoitteita luonnehditaan sen 1998 julkaisemassa esitteessä 
Mäntylän (1998, 31) mukaan seuraavasti:

Yhdistyksen tavoitteena on kerätä yhteen asiantuntijoita koko alalta, edistää alan 
ammattitaidon lisääntymistä, luoda ja ylläpitää yhteyksiä alan muiden järjestöjen ja 
organisaatioiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla, kerätä alan tietoa kansallisesti ja 
kansainvälisesti ja seurata mm. standardisoinnin ja lainsäädännön kehitystä, olla ajan 
hermolla alan uusista kehitysnäkymistä, tiedottaa jäsenille alan tapahtumista ja järjestää 
jäsentilaisuuksia.

Ympäristöjohtamisen yhdistyksen jäsenprofiilista voidaan nähdä, että myös Suomessa 

ympäristöjohtamisen alalla tekninen ja luonnontieteellinen koulutustausta ovat yleisimpiä. 

Yli puolella yhdistyksen jäsenistä on tekninen ja lähes kolmanneksella luonnontieteellinen 

koulutus. Kaupallisen koulutuksen saaneita on yhdistyksen jäsenistä vain 12 prosenttia. 

Jäsenistön tyypillisin edustaja työskentelee teollisuusyrityksessä laatupäällikkönä ja on 

diplomi-insinööri. Jäsenistöstä suurin osa työskentelee organisaatioissa, jotka ovat 

ympäristöjärjestelmien varsinaisia käyttöönottajia. Muita työorganisaatiotyyppejä, joissa 

jäsenet työskentelevät ovat mm. ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kehittäjät ja 

sertifioijat, koulutusorganisaatiot sekä konsulttiyritykset.

Metsä-Serla

Mäntylä (1998) on tutkinut ympäristöjohtamisen työkentän muotoutumista sekä sen 

sisältämien eri alojen ammattilaisten roolien kehittymistä empiirisesti seuraamalla 

esimerkkiyrityksen, Metsä-Serlan, sisällä tapahtunutta kehitystä 1980-luvulta 1990-luvun 

loppupuoliskolle. Metsä-Serlan tapauksessa voidaan selvästi nähdä, miten perinteisten 

kauppatieteelliseen koulutukseen liittyvien yrityksen toimintojen rooli on ympäristö

johtamisessa lisääntynyt. 1980-luvun alkupuolen tilanteesta, jossa ympäristöasioiden 

hoitamisessa pääpaino oli oikeudellisissa kysymyksssä sekä tuotannon päästöjen 

hallinnassa on 1990-luvun jälkipuoliskolle tultaessa muotoutunut ympäristöjohtamisen 

kokonaisuus, jossa esimerkiksi rahoituksen, laskennan, markkinoinnin ja henkilöstön 

ympäristöosaamisen merkitys on huomattavasti kasvanut ympäristöasioiden hallinnassa.
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Ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä on tullut keskeinen osa Metsä-Serlan 

ympäristöjohtamista. Ympäristöjärjestelmien systemaattinen ja koko organisaation kattava 

ympäristöasioiden huomioiminen on myös lisännyt yrityksen kaikkien toimintojen tarvetta 
ympäristöalan osaamiseen.

Metsäteollisuudessa yleensäkin ympäristöjohtamisen keskeisiä alueita tulee yhä 

lisääntyvässä määrin olemaan tulevien julkisuuteen nousevien ympäristöongelmien enna

kointi sekä markkinoiden seuraaminen. Metsä-Serlalla ympäristöasioiden huomioon

ottaminen, ympäristöjohtaminen on kehittynyt yhden tai muutaman ympäristöjohtajan, 

vastuuhenkilön toimi- tai tehtäväalueesta yksikkötasolle levinneeksi järjestelmäksi, jossa 
koko henkilökunta on mukana (Mäntylä 1998, 49-96).

4.7 Ympäristöjohtamisen työmarkkinat ekonomin näkökulmasta

Ympäristökysymysten hoitamisesta voidaan sanoa 90-luvun aikana kehittyneen oma 

tehtäväalueensa työmarkkinoilla. Perinteisen profession tunnusmerkkejä tämä mm. 

ympäristöjohtamiseksi kutsuttu tehtäväalue tai sen parissa toimivat henkilöt eivät 

kuitenkaan täytä. Tämä johtuu sekä alueen suhteellisesta uutuudesta, laajuudesta että 

myös sen luonteesta ja nopeasta kehitysvauhdista. Toisaalta ympäristöasioiden moni

alaisuus sekä niiden yhä kasvava leviäminen läpi organisaatioiden kaiken toiminnan luo 
edellytyksiä eri koulutusalojen, väljästi määriteltynä eri professioiden, väliselle kilpailu

tilanteelle. Myös ekonomit ovat tämän kilpailutilanteen edessä, jopa monilla perinteisillä 
ekonomien hallitsemilla yritystoiminnan osa-alueilla.

Tällä hetkellä suurin osa ympäristöalan tai ympäristöjohtamisen työtehtävistä löytyy 

suurista yrityksistä, jotka toimivat aloilla, joiden ympäristövaikutukset ovat joko olleet tai 

ovat edelleen merkittävät. Varsinkin ympäristöjärjestelmien ympärille on kehittymässä 

asiantuntija-ammattilaisten joukko. Siirtyminen lain noudattamisesta kohti aktiivista 

kokonaisvaltaista ympäristöasioiden hoitamista liiketoiminnan joka tasolla tulee varmasti 
osaltaan lisäämään perinteisten insinööri- ja luonnontieteilijäosaamisen ulkopuolelta 
tulevien ympäristöosaajien, kuten ekonomien tarvetta.

Ympäristöjohtamisen ongelmat kokonaisuudessaan ovat usein hyvinkin laajoja ja 

monialaisia ja vaativat kokonaisvaltaista osaamista. Kaupallisen koulutuksen vahvuuksia 

ovat perinteisesti mm. johtamis- ja organisointitaidot sekä liiketoiminnan ymmärtämiseen 
kokonaisuutena liittyvät näkökulmat. Nämä kuuluvat selvitysten mukaan vahvasti myös 

tulevaisuuden ympäristöjohtamisessa tarvittaviin taitoihin. Näin ollen voidaankin olettaa,
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että kauppatieteellisen ympäristönäkökulman kysyntä tulee - ympäristökysymysten 
vakavuuden epäilijöistä huolimatta - yhä kasvamaan.

Työmarkkinoiden osaamisvaatimusten laaja-alaisuuden pohjalta voidaan sanoa, että 

vaatimukset kaupallisen ympäristökoulutuksen suhteen ovat ja tulevat olemaan hyvin 

korkeat. Tämä asettaakin haasteita ekonomikoulutukselle, varsinkin kun esimerkiksi 

Ympäristöjohtamisen yhdistyksen jäsenprofiilin perusteella näyttää siltä, että suurin osa 

tällä hetkellä ympäristöjohtamisen tehtävissä olevista henkilöistä on (vielä) teknisen tai 
luonnontieteellisen koulutuksen saaneita.

5. KAUPPATIETEELLINEN YMPÄRISTÖOPETUS SUOMESSA

Työmarkkinoilla tapahtuvan ympäristöasioihin liittyvien osaamistarpeiden kasvun ja 

kehityksen lisäksi on korkeakoulutuksessakin on tapahtunut muutoksia. Myös kauppa

tieteelliseen korkeakoulutukseen on tänä päivänä mahdollista sisällyttää ympäristö- 

opintoja. Luvussa viisi esitellään aluksi Suomen kauppatieteelliset korkeakouluyksiköt 

sekä kauppatieteen maisterin tutkintorakenne lyhyesti. Tämän jälkeen käydään läpi niiden 

pääainevalikoimat sekä jokaisessa koulutusyksikössä tarjottava kauppatieteelliseen 
korkeakoulututkintoon liitettävissä oleva tai tutkintoon kuuluva ympäristöopetus. Lopuksi 

vertaillaan lukuvuosien 1998-1999 ja 1991-1992 opetusohjelmien ympäristöopetuksen 
määriä sekä pohditaan opetuksen kehitystä 90-luvulla.

5.1 Kauppatieteellinen opetus ia tutkintorakenne Suomessa

Opetushallitus on virallisessa yliopisto-opintoja koskevassa valintaoppaassaan määritellyt 

kauppatieteellistä korkeakouluopetusta tarjoavat koulutusyksiköt, joita on yhdeksän:

1. Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK)

2. Jyväskylän yliopisto (JY)

3. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (LTKK)
4. Oulun yliopisto (OY)

5. Åbo Akademi (ÅA)

6. Svenska Handelshögskolan (Hanken)

7. Tampereen yliopisto (TaY)

8. Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK)

9. Vaasan yliopisto (VY)
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Näiden koulutusyksiköiden opetus tähtää kauppatieteen maisterin (KTM) tutkintoon. 

Yrityksen taloustieteeseen kuuluvia oppiaineita, kuten markkinointi ja laskentatoimi, on 

mahdollista opiskella pääaineena myös mm. Lapin yliopistossa sekä syksystä 1998 

lähtien Joensuun yliopistossa. Näistä koulutusyksiköistä valmistuu kuitenkin tutkinto

nimikkeeltään yhteiskuntatieteiden maistereita (Yliopistojen valintaopas 1998, 402). Tässä 

selvityksessä mukana ovat kuitenkin vain yhdeksän edellä mainittua KTM-tutkintoon 
valmistavaa koulutusyksikköä.

Pelkästään kauppatieteelliseen koulutukseen keskittyviä koulutusyksiköltä ovat Helsingin 

kauppakorkeakoulu, Svenska Handelshögskolan (Helsinki ja Vaasa) sekä Turun kauppa

korkeakoulu (Turku ja Pori). Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa kauppatieteellistä 
opetusta on tarjolla seuraavissa yksiköissä:

• Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan taloustieteen osasto

• Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kauppatieteiden osasto

• Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

• Åbo Akademin ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

• Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollinen tiedekunta

• Vaasan yliopiston kaupallis-hallinnollinen ja kaupallis-tekninen tiedekunta

Kauppatieteen maisterin tutkinnon kokonaisopintoviikkomäärä on vähintään 160. Kaikissa 

kauppatieteellistä korkeakoulutusta tarjoavissa koulutusyksiköissä on 1.8.1995 voimaan 

tulleen uuden tutkintosäännön mukaisesti mahdollisuus suorittaa myös alempi korkea

koulututkinto, kauppatieteen kandidaatin tutkinto, jonka opintoviikkomäärä on 120. Osassa 

koulutusyksiköistä on myös mahdollista suorittaa jatko-opintoja eli kauppatieteen 
lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot (Yliopistojen valintaopas 1998, 402).

Perusrakenteeltaan uuden tutkintoasetuksen mukainen maisterin tutkinto koostuu 

perusopinnoista, aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista, jotka muodostavat 

hierarkisen järjestyksen. Perusopinnot (15 ov) ovat kyseisen oppiaineen yleisopintoja, 

aineopinnot (35 ov) sisältävät perusopintojen lisäksi aineen lisäopintoja. Syventävät 
opinnot (min. 60 ov) koostuvat aineopinnoista, syventävistä opintojaksoista sekä pro 

gradu -tutkielmasta, joka on laajuudeltaan 15-20 opintoviikkoa (Kukkonen 1995, 88).

Tutkintojen rakenteen toteutus vaihtelee jossain määrin koulutusyksiköstä riippuen. 
Tutkintoasetuksen mukaan tutkintoon on kuitenkin sisällyttävä vähintään 80 opintoviikkoa
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kauppa- ja taloustieteellisiä opintoja. Perusrakenne sisältää kauppa- ja taloustieteellisiä 

yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pääaineesta syventäviä opintoja sekä pro 

gradu -tutkielman. Pääaineen lisäksi on vähintään yhdessä aineessa suoritettava 

perusopinnot sekä pääaineopintoihin liittyviä, mm. pro gradu -tutkielman tekemistä tukevia 

menetelmäopintoja. Tutkielman valmistuttua maisterin tutkinnon suorittamiseen vaaditaan 

vielä kypsyysnäytteen kirjoittaminen (Kukkonen 1995, 89.) Kypsyysnäyte käsittelee pro 

gradu -tutkielman aihepiiriä ja sillä mitataan aihepiirin ja tutkielman sisällön tuntemuksen 
lisäksi äidinkielen taitoa (Opinto-opas 1998-2000 HKKK, 15).

5.2 Kauppatieteellisen ympäristöopetuksen kartoitus

Kauppatieteellistä ympäristöopetusta käsittelevän osion aineistona on käytetty 

opiskelijoille suunnattujen opinto-oppaiden sekä korkeakoulujen ja yliopistojen yllä

pitämien Internet-kotisivujen tietoja ympäristöopetuksen laajuudesta ja määrästä. 

Opetuksen määrääjä yleistä sisältöä on tässä tarkasteltu lukuvuoden 1998-1999 (joissain 

tapauksissa lukuvuosien 1998-2000) osalta. Selvityksen tarkoituksena on saada 

kokonaiskuva korkeakoulutasoisen kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen tilasta 
Suomessa. Selvitys ei näin ollen ole kovin yksityiskohtainen.

Ympäristöopinnoiksi on selvityksessä tulkittu tutkintoihin pakollisina tai valinnaisina 

kuuluvat ympäristöaiheiset opintojaksot ja -kokonaisuudet sekä myös sellaiset 
opintojaksot ja -kokonaisuudet, joita on mahdollista sisällyttää kauppatieteen maisterin 

tutkintoon, vaikka ne eivät olisikaan varsinaisia taloustieteen tai kauppatieteen yksiköiden 

tarjoamia opintoja. Lisäksi on mukaan myös pyritty ottamaan sellaisia opintojaksoja, jotka 

eivät nimensä tai sisältönsä perusteella ole yksinomaan ympäristöaiheita käsitteleviä, 

mutta joissa ympäristöasiat ovat olennaisena osana opetuksen sisältöä. Tämä siksi, ettei 

sellainen ympäristöopetus, joka on integroitu muuhun opetukseen jäisi selvityksessä 
huomiotta. Opintojaksojen sisältö on arvioitu opinto-oppaiden kuvausten perusteella.

Ympäristöopetuksen kuvaamisessa on opintoviikon lyhenteenä käytetään merkintää ov. 

Opintoviikko on opintojakson laajuuden mittayksikkö, jolla kuvataan opintojakson suorit

tamiseen tarvittavaa työpanosta. Yksi opintoviikko tarkoittaa laskennallista, keski

määräistä 40 tunnin työpanosta ja 40 opintoviikkoa vastaa keskimäärin yhden vuoden 
täysipäiväisiä opintoja.
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5.3 Helsingin kauppakorkeakoulun ympäristöopetus

Helsingin kauppakorkeakouluun valitaan vuosittain 400 uutta opiskelijaa (Yliopistojen 

valintaopas 1998, 405). Helsingin kauppakorkeakoulussa sekä alempaan että ylempään 

korkeakoulututkintoon voi pääaineesta riippumatta sisällyttää ympäristöopetusta oman 

valinnan mukaan ylimääräisinä tai pääaineeseen kuuluvina syventävinä opintojaksoina. 

HKKK:ssa on myös mahdollista suorittaa lyhyen sivuaineen (min. 16 ov) pituinen 

"Ympäristötalous ¡a johtaminen" -opintokokonaisuus, joka muodostuu kansantalous

tieteen, laskentatoimen, markkinoinnin, filosofian, kielten ja viestinnän sekä organisaatiot 

ja johtamisen opintojaksoista (liite 1). Kokonaisuuden ainoa pakollinen opintojakso on 

"Ympäristötaloustiede", joka on neljän opintoviikon laajuinen. Ympäristöopintoja oli 

lukuvuonna 1998-1999 mahdollista suorittaa yhteensä noin 30 opintoviikon verran.

Ympäristö ja liiketoiminta on myös yksi neljästä mahdollisuudesta, jonka organisaatiot ja 

johtamisen pääainelukijat voivat valita opintojensa suuntautumisvaihtoehdoksi. Suuntautu

misvaihtoehdon opintojaksovalikoima sisältää edellä mainitun sivuainekokonaisuuden 

opintojaksot sekä lisäksi neljän opintoviikon laajuisen "Ympäristötutkimuksen suuntaukset" 

-opintojakson, joka on pääasiassa vain organisaatiot ja johtamisen pää- ja 

sivuaineopiskelijoille tarkoitettu. Ympäristöopinnot yksinään eivät kuitenkaan muodosta 

koko pääaineen laajuista kokonaisuutta eikä ympäristöasioita voi siis varsinaisesti 
opiskella pääaineena

Myös ne organisaatiot ja johtamisen pääaineopiskelijat, jotka keskittyvät suuntautumaan 

strategisen johtamisen, henkilöstön ja organisaation kehittämisen tai henkilöstöjohtamisen 

alueille voivat valita sivuaineekseen "Ympäristötalous ja johtaminen” -vaihtoehdon. Osa 

sivuainekokonaisuuden opintojaksoista luennoidaan joka lukuvuosi, osa joka toinen vuosi.

HKKK:n kielten opetuksessa on ympäristöaiheisia opintojaksoja tarjolla yhteensä viisi. 

Ympäristötalous ja johtaminen” -sivuainekokonaisuuteen sisällytettävissä olevan englan

nin opintoihin kuuluvan "Environmental Communication” (4 ov) -opintojakson lisäksi 

englannin, ranskan, saksan sekä ruotsin kielessä voi suorittaa kahden opintoviikon 

laajuisen ympäristöaiheisen opintojakson (Opinto-opas 1998-2000 HKKK, 59-60, 71-72, 
216, 234, 241, 248).



46

5.4 Jyväskylän yliopiston ympäristöopetus

Jyväskylän yliopiston taloustieteelliselle osastolle valitaan vuosittain 100 opiskelijaa. 

Taloustieteellisen osaston pääainevalikoimaan kuuluvat kansantaloustiede, tieto

järjestelmätiede, laskentatoimi, markkinointi, yritysstrategiat sekä yrittäjyys (Yliopistojen 

valintaopas 1998, 404). Jyväskylässä on mahdollista suorittaa KTM -tutkinto myös 

markkinointitiedottajan, teollisuuslaskennan, teollisuusmarkkinoinnin, ympäristöjohtamisen 

tai yrittäjyyden uusimuotoisissa erikoismaisteriohjelmissa (www.jyu.fi/economics/studying/ 

oopas3.htm). Lisäksi on 1.10.1998 lähtien ollut mahdollista sisällyttää tutkintoon 15 

opintoviikon laajuinen ympäristölaskennan opintokokonaisuus joko omana kokonai

suutenaan tai osana ympäristöjohtamisen tai laskentatoimen opintoja 

(www.jyu.fi/economics/studying/ylaopkok.htm).

Ympäristöjohtamisen koulutusohjelma aloitettiin erillisen ulkopuolisen rahoituksen turvin 

vuonna 1995 ja sen on määrä jatkua vuoden 1999 loppuun saakka. Koulutusohjelmalle 

suunnitellaan kuitenkin jatkoa ja se pyritään vakiinnuttamaan JY:n opetusohjelmaan 
(Hanna Pesonen, henkilökohtainen tiedonanto 21.9.1999).

Ympäristöjohtaminen pääaineena tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi 20 opinto

viikkoa kauppatieteellisiä yleisopintoja, 20 ov kieliopintoja, ympäristötieteen approbatur 

(15-16 ov) sekä vähintään approbatur (15-20 ov) markkinoinnin, laskentatoimen, 

kauppaoikeuden, kansantaloustieteen tai yrityshallinnon alalta. Ympäristöjohtamisen 

pääaineopinnot (75-76 ov) koostuvat markkinoinnin, laskentatoimen tai yrityshallinnon 

approbatur-opinnoista (15-16 ov) sekä pakollisista ja valinnaisista ympäristöopinnoista 
(ks. liite 2). Ympäristöjohtamista on mahdollista opiskella myös lyhyen (approbatur) tai 

pitkän (cum laude approbatur) sivuaineen laajuisesti sekä yksittäisinä kursseina 

opiskelijan omien kiinnostusten mukaisesti. Jyväskylän yliopiston taloustieteen osaston 

ympäristöjohtamisen koulutusohjelman omilla Internet-kotisivuilla luonnehditaan 
ympäristöjohtamista seuraavasti:

Mitä ympäristöjohtaminen on?
•Ympäristöön liittyvät kysymykset ovat nousseet viime aikoina esille ja niihin joudutaan 
vastaamaan niin yritysmaailmassa kuin yhteiskunnan eri tasoilla
•Ympäristöjohtaminen on syntynyt näistä yritysten ja yhteiskunnan hallinnon tarpeista 
yhdistää ympäristötieteitä, taloustieteitä sekä tekniikan tuntemusta 
•Taloustiede + luonnontiede = ympäristöjohtaminen

(www.jyu.fi/ymparistojohtaminen/ymparistojohtaminen.htm).
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JY:n ympäristöjohtamisen opintojaksot käsittelevät aihealueiltaan mm. ympäristö

johtamista, elinkaarianalyysia, yrityksen ympäristönsuojelua, ympäristöhallintajärjestemiä, 

ympäristölainsäädäntöä, ympäristöviestintää, kierrätystä ja materiaalivirtoja, ympäristö- 

laskentaa, ympäristötaloustiedettä, ympäristönsuojeluteknologiaa sekä ympäristöetiikkaa, 

-politiikkaa, -sosiologiaa ja ympäristöpsykologiaa. Ympäristöopintoja on Jyväskylän yli

opistossa tarjolla yli 30 opintojaksoa, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä noin 80 

opintoviikkoa (www.jyu.fi/ymparistojohtaminen/kurssit.htm).

Opiskelijat ympäristöjohtamisen koulutusohjelmaan on syksyyn 1999 mennessä valittu 

yhteensä 42 pääaine- ja noin 30 sivuaineopiskelijaa. Hakumenettely poikkeaa yliopiston 

normaalista hausta, sillä ohjelmaan on pyritty valitsemaan opiskelijoita, jotka ovat jo 

suorittaneet noin 60-80 opintoviikkoa muita (kuitenkin koulutusohjelmaan soveltuvia) 

opintoja. Näin on pyritty varmistamaan kaikkien opiskelijoiden valmistuminen vuoden 1999 

loppuun mennessä. Opintovaatimusten lisäksi hakumenettely sisältää psykologiset testit 

sekä haastattelun. Ympäristöjohtamisen koulutusohjelma on hyvin suosittu ja näin ollen 

vain osa pääaineopiskelijoiksi pyrkineistä on tullut valituksi (Hanna Pesonen, 
henkilökohtainen tiedonanto 21.9.1999).

5.5 Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ympäristöopetus

Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa kauppatieteellinen korkeakoulutus alkoi 

vuonna 1991 tarkoituksena käyttää jo olemassa olevaa teknisen alan koulutusosaamista 

myös kauppatieteellisen opetuksen tukemisessa (Kukkonen 1995, 83). Koulutusohjelmia 

on neljä: kansainvälisen markkinoinnin koulutusohjelma pääaineena markkinointi, talous

hallinnon koulutusohjelma pääaineena laskentatoimi, johtamisen ja organisaatioiden 
koulutusohjelma pääaineena johtaminen ja organisaatiot sekä yritysjuridiikan koulutus

ohjelma pääaineena yritysjuridiikka (http://info.lut.fi/kati/opintoopas9899/luku2.htm). Uusia 

opiskelijoita Lappeenrantaan valitaan vuosittain 90 (Yliopistojen valintaopas 1998, 410).

Ympäristöopintoja LTKK:ssa on mahdollista sisällyttää KTM-tutkintoon yksittäisiä 

ylimääräisiä kursseja. Kansainvälisen markkinoinnin koulutusohjelmassa pääaine
opintoihin on valinnaisena mahdollista sisällyttää opintojakso ”Environmental Marketing” 

(1 ov), joka on kauppatieteiden osaston tarjoama. Muiden osastojen tarjoamia, tutkintoon 

sisällytettävissä olevia ympäristöaiheisia opintojaksoja on kaksi: "Energia, tekniikka ja 
ympäristö" (3,5 ov) sekä "Prosessiteollisuuden ympäristönsuojelu" (2 ov).
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Maisterin tutkintoon on LTKK:ssa sisällytettävä vähintään approbaturin (16 ov) laajuinen 

sivuaine jotakin liiketaloustieteen oppiainetta (laskentatoimi, markkinointi, johtaminen ja 

organisaatiot, yritysjuridiikka, rahoitus, ostotoiminnot, kansantaloustiede). Muuten sivuaine 

on mahdollista valita laajasta valikoimasta sekä liiketaloustieteen että teknisen alan 

sivuaineopintokokonaisuuksia, joista yksi on ympäristötekniikan approbatur. Ympäristö

tekniikan opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: ”Metsätalous” (2 ov), 

”Energiatekniikan peruskurssi” (1 ov), "Energia, tekniikka ja ympäristö” (3,5 ov), ”Energia

talous” (2,5 ov), "Yleinen kemia” (2,5 ov), ”Biokemian perusteet” (2 ov), "Prosessi

teollisuuden ympäristönsuojelu” (2 ov) (http://info.lut.fi/kati/opintoopas9899/tutkinto.htm, 
http://info.lut.fi/kati/opintoopas9899/nimet.htm).

5.6 Oulun yliopiston ympäristöopetus

Oulun yliopisto liittyi kauppatieteellistä korkeakoulutusta tarjoavien koulutusyksiköiden 

joukkoon vuonna 1991. Aiemmin yliopisto oli keskittynyt mm. teknillisten tieteiden 

koulutussuuntaan ja tarkoituksena olikin pyrkiä yhdistämään teknillistieteellistä ja 

kauppatieteellistä koulutusta siten, että kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorit

tamiseen liittyisi myös teknisen alan tuntemusta (Kukkonen 1995, 83). Oulun yliopistossa 

kauppatieteellistä koulutusta tarjotaan teknillisessä tiedekunnassa, kolmessa eri koulutus

ohjelmassa: kansantaloustieteen koulutusohjelmassa (pääaineena kansantaloustiede), 

laskentatoimen koulutusohjelmassa (laskentatoimi) sekä markkinoinnin koulutus
ohjelmassa (markkinointi). Uusia opiskelijoita kauppatieteen maisterin tutkintoa suorit

tamaan valitaan vuosittain 75 (Yliopistojen valintaopas 1998, 404).

Kansantaloustieteen opintoihin voi Oulussa sisällyttää kaksi ympäristöopintojaksoa: 

”Ympäristötaloustieteen perusteet" (3 ov), joka käsittelee ympäristötaloustieteen ja 

luonnonvarataloustieteen keskeisiä teemoja sekä "Ympäristöjohtaminen" (3 ov), jonka 

aiheisiin kuuluvat mm. ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, ympäristöjohtamisen 

perusteet, kriisien hallinta sekä yritystoimintaan vaikuttava ympäristölainsäädäntö. 

Molemmat opintojaksot kuuluvat aineopintojen valinnaisiin opintojaksoihin. Markkinoinnin 

syventäviin opintoihin on puolestaan mahdollista kirjatentin muodossa sisällyttää 

teollisuuden ympäristömarkkinointia käsittelevä opintojakso (3 ov).

Oulun yliopiston taloustieteen osasto tarjoaa kymmenen lyhyen sivuaineen (15 ov) 

laajuista opintokokonaisuutta, jotka keskittyvät sekä taloustieteellisiin aineisiin että myös 

tuotantotalouden ja tekniikan osa-alueisiin. Tekniikan opintojen opinto-kokonaisuuteen 

kuuluu osana kolmen opintoviikon laajuinen "Ympäristötekniikan peruskurssi". Oulun
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yliopistossa on teknillisten tieteiden osalta (sekä myös muissa tiedekunnissa) tarjolla 

ympäristöopetusta, johon opiskelija voi tiedekuntien/osastojen välisten vaihtosäännösten 

mukaan osallistua (www.ttk.oulu.fi/opinto-opas/Kauppatieteen.opinto-opas.1998.pdf).

5.7 Abo Akademin ympäristöopetus

Abo Akademissa kauppatieteen opintojen suuntautumislinjoja on kolme: liikkeenjohdon 

linja (linjen för företagsledning), tietojärjestelmälinja (linjen för informationssystem) sekä 

kansainvälisen kaupan linja (linjen för internationell företagsverksamhet, International 

Business). Pääaineina on Åbo Akademissa mahdollista opiskella laskentatointa 

(redovisning), kansantaloustiedettä (nationalekonomi), kauppaoikeutta (handelsrätt), 

kansainvälistä markkinointia (internationell marknadsföring), hallintoa (företags

administration), päätöksentekotiedettä (beslutsplanering) sekä merioikeutta (sjörätt). 

Uusia opiskelijoita valitaan vuosittain 80 (Yliopistojen valintaopas 1998, 345,405).

Abo Akademin lukuvuoden 1998-1999 opetusohjelmassa ympäristöopintoja löytyy 

pääasiassa joitakin yksittäisiä opintojaksoja, kuten talousmaantieteen oppiaineen 

opintojakso ”Miljö och marknad” sekä oikeustieteen opintojakso "Environmental 

Impairment Liability". Kansataloustieteessä ympäristötaloustieteen opintoja on tutkintoon 

mahdollista sisällyttää jo perusopinnoista lähtien. Ympäristötaloustieteen opintojaksoja on 
yhteensä kolme: perusopintoihin kuuluva ”Miljöekonomins grunder”, aineopintoihin 

kuuluva ”Environmental Economics" sekä syventävien opintojen ”Development, Growth 
and Distribution" (Engström & Kiirien 1998, 135-170).

5.8 Svenska Handelshögskolanin ympäristöopetus

Svenska handelshögskolan tarjoaa kauppatieteellistä korkeakoulutusta kahdessa 

yksikössä: Helsingissä sekä Vaasassa. Helsingissä kauppatieteen maisterin tutkintoon 

tähtäävään opetukseen valitaan vuosittain 210 ja Vaasaan 75 uutta opiskelijaa 
(Yliopistojen valintaopas 1998, 412). Helsingissä on Hankenilla pääaineena mahdollista 

opiskella seuraavia aineita: talouspolitologia (ekonomisk politologi), rahoitus ja 

investoiminen (finansiering och investering), talousmaantiede (företagsgeografi), 

johtaminen ja organisaatio (företagsledning och organisation), kauppaoikeus 

(handelsrätt), tietojen käsittely (informationsbehandling), markkinointi (marknadsföring), 
kansantaloustiede (national-ekonomi), laskentatoimi (redovisning) sekä tilastotiede 

(statistik). Vaasan yksikössä pääainevaihtoehtoja ovat rahoitus ja investoiminen,
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johtaminen ja organisaatio, kauppaoikeus, laskentatoimi sekä markkinointi (Yliopistojen 
valintaopas 1998, 403).

Hankenilla ympäristöopetustarjonta keskittyy lähinnä Vaasan yksikköön. Ympäristö

aiheisia opintojaksoja sekä opintojaksoja, joissa ympäristöasiat opinto-oppaan kuvauksen 

mukaan kuuluvat olennaisesti opetussisältöön on yhteensä tarjolla neljä. Helsingissä 

talousmaantieteen aineessa pakollisiin perusopintoihin kuuluu viiden opintoviikon 

laajuinen opintojakso ”Kansainvälinen talousmaantiede” ("Internationell företagsgeografi”), 

joka käsittelee mm. ympäristökysymyksiä talousmaantieteen näkökulmasta.

Hankenin Vaasan yksikön opetustarjonnassa on kolme ympäristöasioita taloustieteen 

näkökulmasta käsittelevää opintojaksoa. Talousmaantieteen syventäviin valinnaisiin 

opintojaksoihin kuuluva turismia ja vapaa-ajan markkinoita talousmaantieteen näkö

kulmasta käsittelevä ”Turism och rekreationsgeografi” -opintojakson (5 ov) opetus sisältää 

ympäristönäkökulmia. Markkinoinnin opintoihin on Vaasassa mahdollista sisällyttää kaksi 

viiden opintoviikon laajuista opintojaksoa, joista toinen käsittelee ekoturismia ("Ekoturism”) 

ja toinen kestävää yritystoimintaa ("Hållbar affärsutveckling”). "Ekoturism” -opintojakson 

tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys siitä, miten ympäristönäkökulmat ja taloudellinen 

kehitys voidaan matkailutoiminnassa yritysstrategian tasolla yhdistää sekä markkinoinnin 

roolista ja mahdollisuuksista kestävän kehityksen puitteissa. "Hållbar affärsutveckling” - 

opintojakso puolestaan käsittelee yritystoimintaan liittyviä normeja, moraalisia ja eettisiä 

kysymyksiä sekä ympäristöä ja kriisien hallintaa (Studiehandbok 1998, 88, 96, 144-145, 
217).

5.9 Tampereen yliopiston ympäristöopetus

Tampereen yliopiston taloustieteiden opintosuuntaan valitaan vuosittain 154 uutta opis

kelijaa. Pääainevaihtoehdot TaY:ssa ovat kansantaloustiede, laskentatoimi, markkinointi, 

yrityksen hallinto, vakuutustiede sekä yritysjuridiikka. Koulutusohjelmia puolestaan on 

kaksi, yritysjuridiikan koulutusohjelma sekä palvelujen koulutusohjelma (Yliopistojen 
valintaopas 1998, 292, 404).

Taloustieteiden pää- ja sivuaineainekokonaisuuksiin kuuluvien vapaasti valittavien 

opintojen tarjonta sisältää Täyissä kurssit ympäristölaskentatoimen, yrityksen ympäristö

oikeuden sekä ympäristötaloustieteen alueilta. Ympäristöopintoja on Tampereen yli

opistossa on tarjolla yksittäisten kurssien lisäksi myös erillinen taloustieteen näkökulmasta 
koottu ympäristöalan opintokokonaisuus (ks. liite 3). Se on laajuudeltaan vähintään 15
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opintoviikkoa ja se on toteutettu yliopiston eri aineiden laitosten yhteistyönä. 
Opintokokonaisuuden painotukset ovat politiikan ja kunnallis- ja yhdyskuntanäkökulmien 

suunnalla. Opiskelija voi pääsääntöisesti vapaasti koota haluamansa opintojaksot, mutta 

tiettyä opintojaksojen suorittamisjärjestystä on opinto-oppaassa suositeltu 

(www.uta.fi/opiskelu/oppaat.htm, www.uta.fi/opiskelu/o-opas/talhall/, 

www.uta.fi/laitokset/ktal/tvaat.html,www.uta.fi/opiskelu/o-opas/talhall/laskenta.html, 

www.uta.fi/opiskelu/o-opas/talhall/yritysjurid.html).

5.10 Turun kauppakorkeakoulun ympäristöopetus

Turun kauppakorkeakoulussa on laaja pääaine- sekä sivuainevalikoima ja uusia 

opiskelijoita korkeakouluun valitaan vuosittain 270 (Turku 240 ja Pori 30). Pääaineena on 

TuKKK:ssa mahdollista opiskella liiketaloustieteen aineita: laskentatoimi, johtaminen ja 

organisointi, markkinointi, kansantaloustiede, kauppaoikeus, talousmaantiede, talous- 

sosiologia, talous- ja tilastomatematiikka sekä tietojärjestelmätiede. Erillisessä kansain

välisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa pääaineena on kansainvälinen markkinointi 
(Yliopistojen valintaopas 1998, 403, 413).

TuKKK.ssa on joissakin aineissa on mahdollista valita aineen omia ympäristöaiheisia 

opintojaksoja tai suorittaa valinnaisina opintojaksoina muiden aineiden ympäristö- 

opintojaksoja. Johtamisen pääaine tarjoaa 3-5 opintoviikon laajuisen "Environmental 

Management” -opintojakson, joka kuuluu johtamisen aineopintojen valinnaisiin 

opintojaksoihin. Kurssia ei kuitenkaan luennoitu lukuvuonna 1998-1999. Kansantalous

tieteen valinnaisiin erikoisopintoihin kuuluu joukko eri aiheisiin perehdyttäviä taloustieteen 

opintojaksoja, joista opiskelija voi valita opintoja 2 ov:n verran oman kiinnostuksensa 

mukaan. Yksi joukon opintojaksoista on "Ympäristötaloustiede” (2 ov). Talousmaantieteen 

pääaineen vaihtoehtoisiin perusopintoihin on mahdollista sisällyttää 3-5 ov:n laajuisen 

opintojakso Resurssien hallinta ja kestävä kehitys”. Myös talousmaantieteen opintoihin 

kuuluvan ”Venäjän ja Transitiotalouksien talousmaantiede” -opintojaksossa (3 ov) 

opetuksen pääpaino on talouskasvun ympäristövaikutuksissa.

Tämän lisäksi voi tutkintoon kuuluviin vapaasti valittaviin opintoihin kaikissa pääaine- ja 

sivuaineyhdistelmissä sisällyttää taloussosiologian aineeseen kuuluvan kolmen tai viiden 

opintoviikon laajuisen ”Yritystoiminta, ympäristö ja etiikka” -opintojakson. Myös 

taloussosiologian aineeseen kuuluvassa viiden opintoviikon laajuisessa ”Matkailu, kulutus 
ja kulttuuri” -opintojaksossa käsitellään ympäristöasioita (Ståhlberg 1998, 56, 105, 121- 
126, 138-144).
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5.11 Vaasan yliopiston vmpäristöopinnot

Vaasan yliopistossa kauppatieteellinen koulutus jakautuu kahteen osaan: kaupallis- 

hallinnollisessa ja kaupallis-teknisessä tiedekunnassa annettuun opetukseen (Yliopistojen 

valintaopas 1998, 403). Pääainevaihtoehdot hallinnollisella puolella ovat johtaminen ja 

organisaatiot, kansantaloustiede, talousoikeus, markkinointi sekä aluetiede ja teknisellä 

puolella laskentatoimi, tietotekniikka ja tuotantotalous. Muina oppiaineina teknisellä 

puolella voi opiskella talousmatematiikkaa, matematiikkaa, tilastotiedettä, fysiikkaa, 

sähkötekniikkaa sekä tuotantoautomaatiota. Vaasassa on myös mahdollista suorittaa 
opinnot erillisissä koulutusohjelmissa, joita hallinnollisella puolella ovat kansainvälisen 

markkinoinnin ja liiketoimintakonsultoinnin koulutus-ohjelma ja teknisellä puolella 

multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma (Opinto-opas, Vaasan 

yliopisto 1998, 21). Vuosittain uusia opiskelijoita KTM-tutkintoa suorittamaan valitaan 255 
(Yliopistojen valintaopas 1998, 338).

Taloudellis-teknisen tiedekunnan tuotantotalouden pääaineopinnoissa on mahdollisuus 

erikoistua tuotannon ympäristövaikutusten hallintaan (Opinto-opas, Vaasan yliopisto 1998, 

181). Kaupallis-hallinnollisella osastolla aluetieteen, johtamisen, kansantaloustieteen ja 

talousoikeuden pääaineet tarjoavat kukin yksittäisen ympäristöaiheisen kurssin, jotka 

yhdessä muutamien muiden opintojaksojen kanssa muodostavat ympäristöopintojen 

kokonaisuuden. Molempien tiedekuntien opiskelijat voivat kuitenkin valita sivuaineeksi 

tämän eri aineiden yhteistyössä järjestämän ympäristöalan opintokokonaisuuden, joka on 

yhteensä 15-21 opintoviikon laajuinen. Ympäristöalan opinnot on koostettu kansantalous

tieteen, talousoikeuden, aluetieteen, hallintotieteen, tuotantotalouden, markkinoinnin sekä 

johtaminen ja organisaatiot oppiaineen opintojaksoista (ks. liite 4). Vaasan yliopiston 

opinto-oppaassa ympäristöalan opinto-kokonaisuutta kuvataan seuraavasti:

Opintokokonaisuus pyrkii antamaan Vaasan yliopiston tieteellisestä viitekehyksestä läh
tevän kokonaisvaltaisen näkemyksen luonnon, ihmisen ja yritystoiminnan vuorovaikutus
suhteista globaalilta tasolta mikrotasolle. Opintojaksojen sisältösuunnitelmissa on otettu 
huomioon yritysten, yhteisöjen ja julkisen hallinnon organisaatioiden kasvava tiedon ja 
osaamisen tarve ympäristöasioiden strategisessa suunnittelussa, johtamisessa ja hallin
noimisessa. Opintokokonaisuus voidaan liittää tutkintoon 15 opintoviikon sivuainekoko
naisuutena.

(Opinto-opas, Vaasan yliopisto 1998, 28-29).
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5.12 Kauppatieteellisen ympäristöopetuksen määrän kehitys 90-luvulla

Ympäristökoulutuksen määrästä kaikissa Suomen korkeakouluissa ja yliopistoissa on 

tehty selvitys vuonna 1991 (Honkanen & Kolhi 1991). Selvityksessä esitellään 

ympäristökoulutuksen eri opintokokonaisuudet sekä ympäristöopetuksen määrä eri 

koulutusyksiköissä lukuvuonna 1991-1992. Selvityksessä on tutkittu myös kauppa

tieteellisiin tutkintoihin liittyvää ympäristöopetusta. Vertailtaessa Honkasen ja Kolhin 

(1991) selvityksen tietoja kauppatieteellistä korkeakouluopetusta tarjoavien koulutus

yksiköiden lukuvuoden 1998-1999 opinto-oppaiden tietoihin voidaan todeta, että 

kauppatieteellinen ympäristökoulutus on 90-luvulla selvästi lisääntynyt, vaikka suurin osa 

tarjottavasta ympäristökoulutuksesta onkin vielä joukko yksittäisiä, valinnaisia opinto

jaksoja ja kehitys on selvästi keskittynyt tiettyihin koulutusyksiköihin.

Kauppatieteellisen ympäristöopetuksen määrän kehitys on 90-luvulla yleisesti ollut varsin 

rauhallista, poikkeuksena kuitenkin Jyväskylä, joka on vertailuajankohtien välillä kehittänyt 

ympäristöopetustaan laajaksi ympäristöjohtamisen koulutusohjelmaksi (ks. liite 2). 
Koulutusohjelman sisältämä ympäristöopetusvalikoima on huomattavan suuri verrattuna 

muihin kauppatieteellistä korkeakoulutusta tarjoaviin koulutusyksiköihin.

Kauppakorkeakoulut

Lukuvuoden 1991-1992 tilanteesta koulutusyksikkökohtaisen opetuksen määrän profiili on 

säilynyt jotakuinkin samanlaisena, niin kaikkien koulutusyksiköiden kuin kauppakorkea

koulujenkin kohdalla. Helsingin kauppakorkeakoulussa ympäristöopetus oli lukuvuonna 

1991-1992 kaikista yhdeksästä kauppatieteellistä opetusta tarjoavasta korkeakoulusta 

laajinta (Honkanen & Köhii 1991, 206) ja HKKK:n opetusta on lisätty läpi vuosikymmenen. 

Lukuvuoden 1998-1999 opetusohjelmassa on tarjolla oma "ympäristötalous ja johtaminen’’ 

-opintokokonaisuus sekä mahdollisuus osittain keskittyä ympäristökysymyksiin organi
saatiot ja johtaminen -pääaineen suuntautumisvaihtoehtona.

Myös Turun kauppakorkeakoulun ympäristöopetuksen määrä on lukuvuodesta 1991-1992 

lukuvuoteen 1998-1999 jonkin verran lisääntynyt. 1991-1992 opetusohjelmassa oli kaksi 

ympäristöaiheista opintojaksoa (Honkanen & Kolhi 1991, 180) ja ympäristöopetuksen 

tarjonta on kuuden vuoden aikana lisääntynyt neljällä opintojaksolla. TuKKK:ssa 
ympäristöopetuksen kehitys on kuitenkin ollut varsin maltillista.
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Svenska Handelshögskolanin ympäristöopetuksen tarjonta lukuvuonna 1991-1992 oli yksi 

viiden opintoviikon laajuinen ympäristötaloustieteen opintojakso (Honkanen & Kolhi 1991, 

98-101, 156). Lukuvuonna 1998-1999 ympäristöopintoja on mahdollista suorittaa jo 

hieman enemmän: tarjolla on neljä opintojaksoa, yhteensä 20 opintoviikkoa. Ympäristö

opetus näyttää kuitenkin keskittyvän Vaasan yksikköön ja opintojaksot ovat yksittäisiä, 
valinnaisia ja syventäviä opintojaksoja.

Teknillisoainotteiset koulutusyksiköt

Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa ympäristöopetus on varsin teknillis- 

painotteista. Ympäristöopintojen kokonaisuus mukailee paljolti niiden opintokokonai
suuksien linjoja, joita oli tarjolla jo ennen kuin kaupallinen (KTM-tutkintoon johtava) 

koulutus Lappeenrannassa vuonna 1991 aloitettiin. Oulun yliopistossa kauppatieteellistä 

ympäristöopetusta oli lukuvuonna 1991-1992 vain yksi kansantaloustieteen oppiaineen 

ympäristötaloustiedettä käsittelevä opintojakso (Honkanen & Kolhi 1991, 11-15, 143-144). 

Lukuvuoteen 1998-1999 ympäristöopetuksen määrä on lisääntynyt kahdella varsinaisella 

kauppatieteellisellä ympäristöaiheisella opintojaksolla, mutta pääpaino ympäristö

opetuksessa on edelleen muilla tiedekunnissa ja osastoissa. Määrällisesti kauppa
tieteellinen ympäristöopetus ei siis ole Oulussa ja Lappeenrannassa merkittävästi 

muuttunut, sillä teknillistieteelliset ympäristöopinnot kuuluivat yliopistojen opetusohjelmiin 

jo 90-luvun alussa, ennenkuin kauppatieteellinen koulutus niissä alkoi. Kuitenkin jos 

tarkastellaan kauppatieteellisten tutkintojen ympäristöopetusta kokonaisuutena, ovat Oulu 

ja Lappeenranta tuoneet tärkeän teknillispainotteisen lisän KTM-koulutukseen, vaikka 

varsinainen taloustieteellisistä näkökulmista lähtevä ympäristökoulutus ei näissä kah
dessa koulutusyksikössä olekaan merkittävästi kehittynyt.

Ympäristöopetuksen kehitys muissa kauppatieteellisissä koulutusyksiköissä

Jyväskylän yliopistossa kauppatieteellisen ympäristöopetuksen kehitys on ollut 

huomattavaa, sillä vuoden 1991 selvityksessä ei kauppatieteellistä ympäristöopetusta 2 

ov:n kansantaloustieteen "Ympäristötaloustiede” -opintojaksoa lukuunottamatta ollut 

lainkaan tarjolla (Honkanen & Kolhi 1991, 132-137). Ainoana kaikkien yliopiston 

tiedekuntien opiskelijoille avoimena ympäristöalan opintokokonaisuutena Jyväskylässä oli 

yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tarjoama ekologian ja ympäristön

hoidon sivuainekokonaisuus, jonka laajuus oli 15 ov. Lukuvuoden 1991-1992 kokonaisuus 

sisälsi opintoja mm. peruslajituntemuksessa ja luonnonmukaisessa viljelyssä, mutta ei 
sisältänyt varsinaista kauppatieteellistä ympäristöopetusta (Honkanen & Kolhi 1991, 46-
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52, 91-92). Lukuvuonna 1998-1999 Jyväskylän yliopiston kauppatieteellinen ympäristö
koulutus on kaikista Suomen koulutusyksiköistä laajinta sisältäen oman ympäristö

johtamisen koulutusohjelman sekä huomattavan laajan ja monipuolisen valikoiman 
ympäristöopintojaksoja.

Tampereen yliopistossa oli lukuvuonna 1991-1992 taloudellis-hallinnollisessa tiedekun

nassa mahdollista suorittaa ympäristöpolitiikan opintokokonaisuus (15 ov). Lisäksi 
tiedekunnan eri koulutusohjelmissa oli yksittäisiä ympäristöopintojaksoja, kuten 

”Ympäristöoikeus1’ (julkisoikeuden koulutusohjelma) sekä kansantalouden koulutus

ohjelman ”Ympäristötalouden perusteet" ja "Ympäristön taloustiede” (Honkanen ja Kolhi 

1991, 89-91, 164-170). Ympäristöopetuksen määrä on lukuvuoteen 1998-1999 lisääntynyt 

ja opetuksen painopiste on siirtynyt ympäristöpolitiikasta ympäristökysymysten tarkas

teluun talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Eri pääainevaihtoehtoihin sisältyvien 

yksittäisten opintojaksojen lisäksi TaY:n taloustieteiden opintosuunnan ympäristöalan 

opintokokonaisuus sisältää laajat 12 opintojaksovaihtoehtoa (yli 40 ov), jotka on 

nimenomaan koottu taloustieteellisestä näkökulmasta.

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen ympäristöopetus on myös vertailulukuvuosien 1991- 

1992 ja 1998-1999 välillä lisääntynyt. Yliopiston ekonomikoulutukseen kuului lukuvuonna 

1991-1992 ympäristöopetusta yhden Talousmaantieteen vapaaehtoisiin yleisopintoihin 
kuuluvan sekä yhden kokonais- ja aluetalouden suuntautumisvaihtoehdon pakollisiin 

opintoihin kuuluvan opintojakson verran. Lisäksi joidenkin opintojaksojen opetukseen 

sisältyi myös aiheeseen liittyvien ympäristökysymysten huomioiminen (Honkanen & Kolhi 

1991, 190-191). Lukuvuonna 1998-1999 VY:n kauppatieteelliseen koulutukseen kuuluu 

taloustieteiden näkökulmasta koostettu ympäristöalan opintokokonaisuus (15-21 ov), joka 

sisältää useita eri taloustieteiden alueiden ympäristönäkökulmia käsitteleviä opintojaksoja 
ja joka voidaan sisällyttää KTM-/ekonomin tutkintoon sivuaineena.

Abo Akademin osalta Honkasen ja Kolhin (1991, 194-195) selvityksessä Taloudellis- 

valtiotieteellisen tiedekunnan opetustarjonnasta löytyi kansantaloustieteen osalta kaksi 

ympäristötaloustieteen opintojaksoa: "Miljö- och resursekonomi” (2 ov) sekä "Miljö- och 

resursekonomi" (10 ov), joiden suorittaminen tapahtui kirjallisuuteen perehtymisen kautta. 

Myös lukuvuonna 1998-1999 eniten ympäristöopintoja (kolme eri tason opintojaksoa) on 

mahdollista suorittaa kansantaloustieteen oppiaineessa. Lisäksi ympäristöopintoja on 

yhden opintojakson verran myös talousmaantieteen ja oikeustieteen oppiaineiden 
opetustarjonnassa.
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5.13 Ympäristöopintoien suosio

Maaliskuussa 1997 HKKK:ssa toteutettiin kysely, jonka avulla pyrittiin selvittämään sekä 

opiskelijoiden että henkilökunnan ympäristöasenteita ja näkemyksiä erilaisten HKKK:n 

organisaation "vihertämiseen” tähtäävien toimenpiteiden tärkeydestä. Kyselyn mukaan 

hieman yli 60 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että opetusta tulisi kehittää. Henkilökunnasta 

70% näki opetuksen kehittämisen olevan tärkeimpiä toteutettavia ympäristötoimenpiteitä 

HKKK:ssa. Opiskelijoista noin 17 % piti ympäristöaiheista sivuainekokonaisuutta 
ympäristötoimenpiteenä, jota ei tulisi toteuttaa (Peltonen 1998, 83-85).

5.14 Yhteenveto

Kaikissa kauppatieteellistä korkeakoulutusta tarjoavissa koulutusyksiköissä lukuvuonna 

1998-1999, Turkua, Oulua, Åbo Akademia ja Hankenia lukuun ottamatta, on KTM- 

/ekonomin tutkintoon mahdollista sisällyttää koulutusyksikön itse tarjoamaa ympäristö

opetusta vähintään lyhyen sivuaineen pituisen opintokokonaisuuden verran. Jyväskylän 

yliopisto erottuu muista tarjoamalla kokonaisvaltaisen kaupallisen alan ympäristö

johtamisen koulutusohjelman, jossa ympäristöasioita voi opiskella pääaineena.

Opetuksen painopisteet eroavat jonkin verran toisistaan eri koulutusyksiköissä. 

Opetuksen tekninen suuntautuminen näkyy selvästi Lappeenrannan ympäristöopintojen 

painotuksessa. Kauppatieteellinen koulutus yhdistettynä teknillistieteelliseen ympäristö

koulutukseen on varmasti tehokas yhdistelmä työelämään siirryttäessä. Tampereen 

yliopiston ympäristöopintojen kokonaisuus puolestaan erottuu muista ympäristöopintojen 
kokonaisuuksista sen kautta, että sen tunnuspiirteenä on ympäristöasioiden tarkastelu 

mm. kunnallispolitiikan sekä yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen näkökulmista.

HKKK:n, Tampereen yliopiston sekä Vaasan yliopiston ympäristöopinnot on selkeästi 

koostettu kauppa- ja taloustieteellisistä näkökulmista. Kauppakorkeakoulujen (TuKKK, 

HKKK, Hanken) ympäristöopetuksen heikkona puolena verrattuna Jyväskylän yliopistoon 
sekä Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun on teknillisen painotuksen puuttuminen. 

Lähes kaikissa koulutusyksiköissä opintojaksot jäävät perustetasolle eikä samaan 

aiheeseen tai kysymykseen pureutuvia syventäviä opintojaksoja juurikaan ole. Toisaalta 

voidaan kuitenkin argumentoida, että koulutusyksiköiden erikoistuminen niin kauppa

tieteellisessä ympäristökoulutuksessa (esim. Jyväskylän yliopisto sekä teknillisessä 

korostuksessa Oulu ja Lappeenranta) kuin muillakin alueilla on järkevää, kun otetaan 

huomioon taloudelliset rajoitteet sekä ympäristöopinnoista kiinnostuneet oppilasmäärät.
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6. VÄITTÄMÄT YMPÄRISTÖEKONOMIEN REKRYTOITUMISEN ESTEISTÄ SEKÄ

TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSISTA

Kirjallisuuden pohjalta on selvää, että työmarkkinoiden, työn ja koulutuksen sekä työ

markkinakelpoisuuden muodostama vyyhti on hyvin monimutkainen ja laaja. Ympäristö

asiat uudehkona osa-alueenaan tuo siihen vielä lisää ulottuvuuksia. Kirjallisuudesta 

nousee myös hyvin monia eri näkökulmia ja mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin etsiä 
vastauksia. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on käsitys ympäristöasioihin opinnoissaan 

painottuneiden ekonomien kysynnän sekä sijoittumisen vähäisyydestä työmarkkinoilla 

sekä käsitys sijoittumista koskevista esteistä, jotka haittaavat kauppatieteellisen 

ympäristöosaamisen muodostumista osaksi yritysmaailman toimintoja. Kirjallisuus 

vahvistaa käsitystä työmarkkinoiden tilanteesta, mutta esiin nousee myös koulutus

instituution sisällä olevia esteitä, jotka mahdollisesti toimivat ympäristöekonomeja 
vastaan.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko työmarkkinoilla kysyntää kauppatieteelliselle 

ympäristönäkökulmalle ja jos on, niin vastaako tämänhetkinen koulutus työmarkkinoiden 

tarpeita. Olennaista on myös miten koulutusta tulisi kehittää, jotta se tulevaisuudessa 

antaisi ekonomikoulutukselle sellaista lisäarvoa, joka edistäisi ekonomien sijoittumista 
ympäristötehtäviin.

Ympäristöekonomien sijoittumiseen liittyvät mahdolliset esteet sekä myös tulevaisuuden 
mahdollisuuksia koskevat oletukset on muotoiltu väittämien muotoon. Väittämät 

jakaantuvat tutkimuksen kohteena olevien kolmen osa-alueen, kolmen kysymyksen (ks. 
luku 1) mukaan, mennen kuitenkin osittain myös päällekäin.

Väittämät

1. Osa-alue: kauppatieteellisen ympäristöosaamisen kysyntä ia arvo työmarkkinoilla tällä
hetkellä.

Väite 1: Ympäristöalan työpaikkoja on kauppatieteilijän näkökulmasta yritysmaailmassa 
hyvin vähän tarjolla koska:

a) ympäristöasioiden laajempi huomioiminen on toteutunut vasta lähinnä suurissa 
yrityksissä ja niissäkin oleviin työtehtäviin teknillinen osaaminen on tärkeä ellei jopa 
tärkein valintakriteeri
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b) ympäristökysymykset koetaan myös PK-sektorilla vielä yksittäisinä teknillisinä 

ongelmina. Ekonomien yleisin sijoittumisalue organisaatiossa on kuitenkin taloudelliset 
tehtävät.

Väite 2: Ympäristöasiat hoidetaan monissa yrityksissä oman toimen ohella. Varsinaisia 

ympäristötehtävänimikkeitä ei ole, jolloin ympäristöopinnot eivät rekrytointitilanteessa 

välttämättä muodostu merkittäväksi valintakriteeriksi.

Väite—3: Sukupuoli vaikuttaa työhönsijoittumiseen. Ympäristöopinnot koetaan 

henkilöstöjohtamisen tavoin ainakin HKKK:ssa naispainotteiseksi opintosuunnaksi. 

Teknillissävytteiset tehtävät koetaan vielä työmarkkinoilla perinteisesti miehisen alan 
tehtäviksi.

Väite 4: Asemiaan ympäristötoiminnoissa jo vakiinnuttaneet insinöörit ja luonnontieteilijät 

rekrytoivat tai ainakin vaikuttavat rekrytointipäätöksiin. Tutkimuksissa on todettu, että 
rekrytoijan tausta usein vaikuttaa rekrytointipäätöksiin. Rekrytoija valitsee mielellään 

saman koulutuksen läpikäyneen henkilön, sillä oman kokemuksen kautta ehdokkaan 
taitojen arviointi on helpompaa.

Väite 5: Korkeakoulutus on lähes poikkeuksetta ei-ammatillista koulutusta. Käytännön 

osaamisen puute vaikeuttaa kuitenkin erityisesti ympäristöekonomien sijoittumista, sillä 

työmarkkinoilla tällä hetkellä kaivataan korkeastikoulutettuja ympäristöalan erikoisosaajia.

Väite 6: Työpaikkoihin haetaan vielä insinöörejä ja luonnontieteilijöitä osittain siksi, että 

ympäristöalan kaupallista osaamista on varsin rajallisesti tarjolla. Koulutus on uutta, 

muotoutumatonta ja vähäistä. Työnantajat eivät ole tietoisia osaamisesta.

2. Osa-alue: työmarkkinatilanne eli osaamisen kysyntä tulevaisuudessa

Väite 7. Ympäristöasioiden hoitamiseen liittyvistä työpaikoista käydään professioiden 
välistä kilpailua. Perinteisten ympäristöinsinöörien ja luonnontieteilijöiden joukkoon on nyt 

tunkemassa kauppatieteilijöitä. Kilpailun koveneminen nostaa työmarkkinoiden 

osaamisvaatimuksia ja sitä kautta vaikeuttaa ekonomien sijoittumista, sillä he ovat 
uudempia alalle tulijoita.
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Väite 8: Ympäristöasioiden leviämistä uusille organisaation osa-alueille, jopa läpi koko 

organisaation, vastustetaan yhä yritysmaailmassa ja tämä vaikeuttaa ekonomien 
rekrytoitumista.

ffiite 9: Ympäristöjärjestelmien lisääntyminen parantaa ekonomien mahdollisuuksia, 

koska järjestelmien toteuttaminen vaatii ympäristöosaamista sekä ympäristöasioiden 
ymmärtämistä läpi koko organisaation.

Viite 10: Ympäristöasioiden huomioimisen kehittyminen laki- ja viranomaispainotteisesta 

päästöjen hallinnasta aktiiviseen, markkinavetoiseen ja mm. ympäristölaskentaa 
korostavaan suuntaan lisää yhä enemmän ympäristöekonomien kysyntää.

3. Osa-alue: kauppatieteellinen ympäristökoulutus ia sen kehittämistarpeet

Väite 11 : Kauppatieteellisten koulutusyksiköiden tarjoama ympäristöopetus on vielä uutta, 

vaihtelevaa ja monilta osin vähäistä ja pintaa raapaisevaa. Jos koulutusta ei aleta 

aktiivisesti kehittää myös työmarkkinoiden lähtökohdista, eivät ekonomit kykene tuomaan 

yritysten toimintaan lisäarvoa, eivätkä myöskään kilpailemaan ympäristöalan tehtävistä 
muiden koulutusalojen kanssa.

Väite 12: Työnantajien tietoisuus koulutusohjelmista ja tutkintorakenteista on yleensä 

huonoa. Voidaan olettaa, että ympäristöopetuksen kohdalla on samoin. Jos tunnettuuden 

tasoa työnantajien keskuudessa aktiivisilla toimenpiteillä nosteta, eivät työnantajat kykene 

arvioimaan ekonomien ympäristöosaamista rekrytointipäätöksiin vaikuttavana tekijänä.

Väite 13: Pääaine ja sivuaine ohjaavat kauppatieteilijän jonkin verran työtehtävien laatua. 

Tutkimusten mukaan esimerkiksi rahoitus, laskentatoimi markkinointi sekä kansainvälinen 

markkinointi ohjaavat sijoittumista jonkin verran. Sen sijaan esim. kansantaloustieteessä 

ja oikeustieteessä sivuaine yleensä määrittää pääainetta voimakkaammin työtehtävien 

laadun. Kehittämällä opetusta mm. selkeiden opintokokonaisuuksien suuntaan voidaan 

ympäristöopinnoista luoda voimakkaasti sijoittumista ja työtehtävien laatua määrittävä 
tekijä.

Väite 14: Yksittäisten ympäristökysymysten ratkaisemisen lisäksi tulevaisuuden tärkeitä 

ominaisuuksia ympäristöasioiden hoitamisessa ovat eri tieteiden, organisaatioiden sekä 
ryhmien näkökulmien yhdistämisen ja johtamisen taidot, jotka ovat ekonomikoulutuksen 

joidenkin pääaineiden (kuten esim. johtamisen) kohdalla vahvasti koulutuksen kulmakivi.
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7. EMPIIRISEN AINEISTON KUVAUS

Tutkimuksen empiirisenä aineistona on käytetty sekä kyselyn että haastattelujen avulla 

kerättyä tietoa. Luvun alussa esitellään kysely ja haastattelu tutkimusmetodeina sekä 

niiden keskeiset edut ja haitat lyhyesti. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimusmetodien 

valinnan perusteet sekä kuvataan miten empiirisen aineiston kerääminen on toteutettu.

7.1 Kysely ia haastattelu tutkimusmetodeina

Tutkimusta varten voidaan aineistoa kerätä esimerkiksi kyselyn sekä haastattelun avulla. 

Kysely on menetelmä, jossa tietoa kerätään standardoidussa muodossa tietyltä joukolta 

kohdehenkilöltä. Kohdehenkilöjen joukko edustaa yleensä otosta tai näytettä tietystä 

perusjoukosta. Kysely soveltuu parhaiten tiedon keräämiseen suurelta joukolta ja sen 

avulla voidaan kerätä laajojakin tietomääriä. Keskeisimpiä ongelmia kyselyssä ovat hyvän 

lomakkeen laatimisen viemä aika ja vaativuus sekä helposti suureksi muodostuva 

vastauskato. Kyselyn suorittajan on myös vaikea arvioida sitä, miten vakavasti vastaaja 

on kyselyyn suhtautunut, onko kysymykset ymmärretty oikein tai miten onnistuneita 
lomakkeessa annetut vastausvaihtoehdot ovat vastaajan näkökulmasta olleet.

Haastattelun avulla voidaan tietoa kerätä joustavasti, suorassa vuorovaikutuksessa 

kohteen kanssa. Haastattelussa voidaan tilannekohtaiset tekijät ottaa kyselyä paremmin 
huomioon ja tietoa voidaan kerätä syvällisemmin. Haastattelu soveltuu hyvin esimerkiksi 

kyselyn kautta saadun tiedon tarkentamiseen, selventämiseen sekä syventämiseen. 

Haastattelu onkin kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmiä (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 1997, 189-213).

7.2 Tutkimuksen tavoitteet ia empiirinen aineisto

Koska tutkimusongelma on laaja ja monitahoinen, on tutkimusmetodeina käytetty sekä 
kyselyä että haastatteluja. Kyselyllä on joukolta ympäristöasioihin opinnoissaan 

erikoistuneita ekonomeja kerätty tietoja heidän tämänhetkisestä työmarkkinatilanteestaan 

sekä heidän näkemyksistään kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen nykyasemasta ja 

tulevaisuuden haasteista ympäristöalan työmarkkinoilla. Koska tutkimusongelman 

kannalta on olennaista myös laajemmasta näkökulmasta selvittää minkälaisia 

ympäristöasioihin liittyviä ekonomeille soveltuvia työtehtäviä työmarkkinoilla on, millaiseksi 

ekonomien ympäristöosaaminen työmarkkinoilla koetaan sekä minkä tyyppistä 

kauppatieteellisen ja ympäristöasioiden alueiden osaamista työmarkkinoilla tullaan ehkä
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tulevaisuudessa tarvitsemaan, on haastattelut valittu tutkimuksen empiirisen puolen 

toiseksi osa-alueeksi. Syventävän tiedon sekä uusien näkökulmien saamiseksi on 

haastateltu sekä kyselyyn vastanneita ekonomeja että työnantajapuolen edustajia.

7.3 Kyselytutkimuksen kohdejoukko ja toteutus

Tutkimuksen ensimmäinen aineiston keruu toteutettiin postikyselynä yhteistyössä Suomen 

Ekonomiliiton (SEFE) kanssa. Kyselyn kohdejoukoksi valittiin Helsingin kauppakorkea

koulussa sekä Jyväskylän yliopistossa vuosina 1990-1998 ympäristöaiheisen pro gradu - 

tutkielman tehneet ekonomit ja kauppatieteen ylioppilaat. Kohdejoukon valinta tapahtui eri 

koulutusyksiköiden tarjoamien opintomahdollisuuksien perusteella. Helsingin kauppa

korkeakoulun ympäristöopetuksen tarjonta on monipuolista ja opetuksen kehittäminen on 

ollut aktiivista koko vuosikymmenen ajan. Jyväskylässä puolestaan on tarjolla laaja 

ympäristöjohtamisen koulutusohjelma, joka on ainoa ympäristökysymyksiin keskittyvä 

kauppatieteellinen korkeakoulutasoinen koulutusohjelma Suomessa. Koska näiden 

kahden koulutusyksikön opetustarjonta on verrattain laajaa ja monipuolista, oli perusteltua 

olettaa, että opiskelijoiden joukosta voitaisiin löytää tutkimuksen kannalta riittävän 

edustava ja toisaalta kohtuullisen kokoinen joukko ympäristöasioihin opinnoissaan pereh
tyneitä henkilöitä, joista kyselyn kohderyhmä voisi muodostua.

Kohderyhmän valinta suoritettiin muiden ympäristöaiheisten opintosuoritusten sijaan pro 

gradu -tutkielman aihepiirin perusteella, sillä tutkielman aihepiirin voidaan olettaa ainakin 

osittain vastaavan opiskelijan kiinnostuksia. Ympäristökysymyksethän eivät kuulu perin

teisiin kauppatieteellisiin aihepiireihin. Tutkielmalla on usein myös merkitystä työelämään 

sijoittumisessa, sillä sen avulla opiskelija suuntaa ammattiprofiiliaan johonkin tiettyyn 
suuntaan oman pääaineensa sisällä, perehtymällä toisaalta laajemmin tutkielman 

aihepiiriin ja toisaalta syvällisemmin itse tutkimusongelmaan. Kyselyn kohderyhmän 

rajaaminen pro gradu -tutkielmien aihepiirin perusteella oli myös kahden koulutusyksikön 

opintosuoritusrekistereiden analysointia yksinkertaisempi toteuttaa. Ympäristöaiheiseksi 

tutkielmaksi määriteltiin kaikki kauppa- ja taloustieteelliset suomen- ja englanninkieliset 

pro gradu -tutkielmat, joiden aihe pääasiallisesti käsittelee taloustieteellisiä tai yhteis
kunnallisia kysymyksiä niin sanotun luonnollisen ympäristön tai ihmisen elinympäristön 

(vrt. toimintaympäristö, ks. esim. Kakkuri-Knuuttila & Mäkinen 1997, 154-155) näkö
kulmasta.

Helsingin kauppakorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kirjastojen sähköisessä muodossa 

oleviin pro gradu -tutkielmarekistereihin 8.1.1999 mennessä kirjattuja vuosina 1990 - 1998
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tehtyjä ympäristöaiheisia kauppa- ja taloustieteellisiä pro gradu -tutkielmia löytyi yhteensä 

99 kappaletta. Helsingin kauppakorkeakoulussa tehtyjä tutkielmia niistä oli 70 ja 

Jyväskylän yliopistossa tehtyjä 29 kappaletta. Ympäristöaiheisen pro gradu -tutkielman 

tehneiden joukko oli kuitenkin gradujen lukumäärää suurempi, yhteensä 106 henkilöä, 

sillä tutkielmista seitsemän oli toteutettu parityönä. SEFEn avustuksella suuri osa 

yhteystiedoista kyettiin selvittämään ja näin lopulliseksi kohderyhmäksi muodostui 84 

henkilön joukko. Kohderyhmästä 61 (72,6 %) oli Helsingin kauppakorkeakouluun ja 23 

(27,4 %) Jyväskylän yliopistoon tutkielmansa tehneitä. Yhteystietojen puuttuminen jakaan

tui lähes tasapuolisesti koulutusyksiköiden kesken, painottuen kuitenkin jonkin verran 

1990-luvun alkuvuosina pro gradu -tutkielmansa tehneisiin ekonomeihin.

Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 1999 ja vastauksia kertyi yhteensä 40 kappaletta 

(HKKK 28 + JY 12). Vastausprosentiksi muodostui 47,6 (HKKK 45,9 % ja JY 52,2 %). 

Vastausprosentti jäi ennakoitua alhaisemmaksi, sillä odotukset olivat korkealla aiheen 

luonteen vuoksi. Alkuoletuksena oli, että tutkielman aihepiiri useimmiten pohjautuu 

opintoihin eli tässä tapauksessa siis ympäristöopintoihin. Oletuksena oli myös, että 

suuntautuneisuus ympäristöopintoihin lähtee lähinnä omista henkilökohtaisista motiiveista, 

sillä laajempien kauppatieteellisten ympäristöopintojen suorittaminen on ollut mahdollista 

vasta muutamia vuosia ja ympäristöopinnot ovat lähes poikkeuksetta syventävien 

opintojen valinnaisia opintojaksoja. Muutamien kauppatieteellisten korkeakouluyksiköiden 

poikkitieteelliset ympäristöopintojen sivuainekokonaisuudetkin ovat myös vasta muutaman 

vuoden olleet tarjolla (ks. luku 5 sekä liitteet 1-4).

Oletettua suurempi osa kyselyyn vastanneista oli kuitenkin valinnut pro gradu - 

tutkielmansa aihepiirin sen silloisen ajankohtaisuuden vuoksi sekä itse tutkielmansa 

aiheen sattumalta tai ulkopuolisesta ehdotuksesta eikä omasta henkilökohtaisesta 

kiinnostuksesta ympäristöasioihin. Useimmat näistä henkilöistä eivät myöskään olleet 

suorittaneet ympäristöopintojaksoja tai muullakaan tavalla omaehtoisesti hakeutuneet 

ympäristöopintojen pariin. Näin ollen voidaan mielestäni olettaa, että myös ennakoitua 

suurempi osa kohderyhmästä on sellaisia, joiden tutkielman aiheen valintaan eivät 

vaikuttaneet omat ympäristöasioihin liittyvät motiivit vaan ulkopuoliset seikat, jolloin 

motiivit kyselyyn vastaamiseen eivät olleet kovinkaan korkealla.

Suomen Ekonomiliiton tutkimuspäällikön Anja Uljaksen (henkilökohtainen tiedonanto 

24.2.1999) mukaan vastanneiden keskuudessa korostui selvästi SEFEn jäsenyys; jäsenet 

vastasivat huomattavasti ahkerammin kuin ei-jäsenet. Tähän voi olla syynä se, että koska 

kysely suoritettiin yhteistyössä SEFEn kanssa ja vastauskuoret oli varustettu SEFEn
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leimoilla ja palautustiedoilla, on voinut syntyä käsitys, että kyselyä suoritetaan Suomen 

Ekonomiliiton toimesta. Ekonomiliiton jäsenten SEFEn jäsenrekisterissä olevien 

osoitetietojen voidaan myös olettaa olevan enemmän ajan tasalla, kuin ei-jäsenten muista 
lähteistä hankitut osoitetiedot.

Jyväskylän yliopiston kohdalla ongelmia kyselyn kohdalla tuotti lisäksi se, että 

ympäristöjohtamisen koulutusohjelma on varsin uusi, eikä valmistuneita ollut kuin vasta 
kahdeksan. Ennen koulutusohjelman aloittamista ei JY:n kauppatieteellinen ympäristö- 

opetustarjonta ollut kovinkaan laaja (ks. luku 6).

Koska on oletettavaa, että kyselyyn ovat aktiivisemmin vastanneet ympäristöasioista 

kiinnostuneet ja sen myötä kenties enemmän ympäristöopintoja suorittaneet henkilöt, 

saattaa vastauksien saatava kuva muodostua todellista ympäristöpainotteisemmaksi.

Kyselylomake

Kyselyssä käytetty kyselylomake koostuu 61 kysymyksestä, joista suurin osa on moni- 

valintakysymyksiä sekä niitä selventäviä lyhyitä avoimia kysymyksiä. Lisäksi lomakkeessa 

on kuusi varsinaista avointa kysymystä (ks. liite 5). Saatteessa pyydetään lomakkeen 

palauttajia merkitsemään nimensä sekä työskentelyorganisaationsa lomakkeen loppuun 
mahdollista haastattelupyyntöä varten

7.4 Haastattelujen kohdejoukot ia toteutus

Tutkimuksen toinen empiirinen aineisto koostuu kuudesta haastattelusta. Kyselyyn 

vastanneiden joukosta haastateltaviksi valittiin kolme henkilöä, jotka olivat kysely

lomakkeessa ilmoittaneet työskentelevänsä pääasiassa tai jonkin verran ympäristö

asioiden parissa. He edustavat sekä yritysmaailmaa että myös julkista hallintoa ja 

järjestöjä. Työnantajapuolen edustajina haastateltaviksi valittiin HKKK:n johtamisen 

laitoksen tutkijan Raimo Lovion avustuksella kolme henkilöä, jotka omassa työssään 

toimivat ympäristöasioiden parissa ja jotka ovat myös esimiehen ominaisuudessa osittain 

tai kokonaan vastuussa organisaation ympäristötehtävissä toimivien ihmisten rekrytoin

nista. Haastateltavien valinnassa kiinnitettiin myös huomiota organisaatioon ja heidät 

pyrittiin valitsemaan organisaatioista, joiden arkipäivään työskentely ympäristökysymysten 

parissa olennaisesti kuuluu. Haastattelut toteutettiin kevään sekä kesän 1999 aikana 

strukturoituina yksilöhaastatteluina (ks. esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 204- 
208).
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Haastateltavien valinnassa ongelmaksi ympäristöekonomien kohdalla osoittautui Helsinki- 

keskeisyys. Koska ympäristötehtäviin rekrytoituneet JY:sta valmistuneet ekonomit 
palauttivat kyselylomakkeensa nimettöminä, ovat kaikki haastatellut HKKK:sta 

valmistuneita. He, kuten työnantajapuolenkin edustajat, myös työskentelevät kaikki pää

kaupunkiseudulla ja ovat vuosina 1997 ja 1998 valmistuneita. Haastattelujen keskit

tyminen Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueelle ei kuitenkaan tämän tutkimuksen 

kannalta ole olennainen ongelma, sillä tavoitteena on lähinnä esimerkinomaisesti luoda 

katsaus ympäristöalan työmarkkinoihin, ympäristöekonomeihin sekä kauppatieteellisen 
ympäristökoulutukseen liittyvien kysymysten maailmaan.

Tavoitteet

Haastattelujen tavoitteet jakaantuvat kahteen osaan. Ympäristöekonomien haastattelujen 

kautta on pyritty saamaan syventävää tietoa sekä ympäristötehtäviin sijoittuneista 

ekonomeista että myös niiden tehtävien sekä organisaatioiden luonteesta, joihin he ovat 

rekrytoituneet. Työnantajapuolen edustajien haastattelujen kautta on puolestaan haettu 

tietoa kauppatieteelliseen ympäristöosaamiseen liittyvistä tarpeista ja kokemuksista 

organisaatioissa sekä myös tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Myös kauppatieteelliseen 

ympäristökoulutuksen tunnettuudesta, hyödyllisyydestä sekä tulevaisuuden kehitys- 

haasteista on kerätty näkemyksiä molemmilta haastatteluryhmiltä (ks. liitteet 3 ja 4).

7.5 Empiirisen aineiston luotettavuus

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus ja soveltuvuus tutkimusongelman ratkaisuun 

määritellään tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin kautta. Validiteetti tarkoittaa tutki

muksen kykyä mitata juuri sitä, mitä tutkimuksella pyritäänkin mittamaan. Reliabiliteetti 

puolestaan kuvaa tutkimuksen kykyä mitata tutkittavia asioita toistettavasta ei- 

sattumanvaraisesti (Uusitalo 1991, 84-85).

Kyselyn validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttavat olennaisesti mm. vastausprosentti, 

vastausten jakaantuminen kohderyhmän sisällä, kyselylomakkeen ominaisuudet sekä 

vastausten muoto (ks. esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 189-200). Jotta 

satunnaisvirheiden osuus minimoituisi, kiinnitettiin lomakkeen koostamisessa huomiota 

kysymysten olennaisuuteen, yksiselitteisyyteen sekä soveltuvuuteen haettavien tietojen 

keräämisessä. Lomakkeesta pyrittiin myös tekemään selkeä ja kohtuullisen pituinen. 
Koska tarkoituksena oli verrata osaa tiedoista SEFEn ekonomien työmarkkinatilanteesta 

keräämiin tietoihin, käytettiin lomakkeen mallina osittain SEFEn kyselylomaketta.
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Kyselyn vastausprosentti on kohtuullisen hyvä, 47,6 %. Vastausten perusteella kyselyyn 

vastaamiseen on lähes poikkeuksetta suhtauduttu huolella. Ainoastaan avoimiin 

kysymyksiin on joissakin lomakkeissa jätetty joko kokonaan tai osittain vastaamatta. 
Kysymysten ymmärtämistä koskevia reunahuomautuksia ei juurikaan ole ja ne harvatkin 

merkinnät lähinnä perustelevat annettuja vastauksia.

Totuuden mukaisen tiedon saaminen ja sekä vastausten sattuman varaisuuden 

minimoiminen ovat olennaisia tekijöitä pyrittäessä validiteettiin ja reliabiliteettiin 

haastatteluissa (ks. esim. Sajavaara ym. 1997, 200-2-3). Keinoja luotettavuuden 

saavuttamiseksi ovat esimerkiksi haastattelukysymysten huolellinen muotoilu sekä 

haastattelutilanteen kontrollointi siten, että vastaajat tuntevat kykenevänsä ja haluavansa 

vastata kysymyksiin totuuden mukaisesti ja aiheeseen keskittyen. Tässä tutkimuksessa 

haastateltavat jakaantuvat kahteen ryhmään, joiden kohdalla haastattelujen tavoitteet ja 

sitä kautta luotettavuuden arvioinnin keinot poikkeavat osittain toisistaan.

Haastatellut ekonomit olivat kaikki tutustuneet aihepiiriin ja tutkimukseen vastatessaan 

muutamaa kuukautta aiemmin kyselyyn. Myös kirjallisuuden, tutkimusongelman ja kyselyn 

pohjalta muodostettuihin haastattelukysymyksiin heillä oli mahdollisuus tutustua etu

käteen. Aihepiiri oli heille tuttu myös heidän omien opintojensa kautta. Voidaankin olettaa, 

että haastateltavilla oli motivaatiota sekä kyky vastata totuuden mukaisesti.

Kuten aiemmin on tullut esille (ks. luku 7, 7.3) haastateltavien valinnassa pyrittiin vastaus- 

motivaation ja kyvyn turvaamiseen ja sitä kautta luotettavuuteen. Myös työnantajapuolen 
edustajille haastattelukysymykset toimitettiin etukäteen.

8. YMPÄRISTÖEKONOMIKYSELY

Ympäristöekonomikyselyn tulokset esitetään tässä luvussa jaoteltuna kuuteen osa- 

alueeseen. Kolme ensimmäistä osa-aluetta sisältävät kyselyjoukkoa koskevia perustietoja 

sekä opintoihin ja työmarkkinatilanteeseen liittyvää tietoa. Kyselyyn vastanneiden 
ympäristöekonomien joukkoa on näissä kolmessa osiossa soveltuvin osin verrattu niin 

sanottuihin keskivertoekonomeihin eli SEFEn toteuttamaan vuonna 1997 valmistuneiden 

ekonomien ns. lähtökyselyyn vastanneiden ekonomien joukkoon. Neljäs ja viides osa-alue 

käsittelevät ympäristöekonomien sijoittumista ympäristötehtäviin sekä heidän yleistä 

ympäristöaktiivisuuttaan. Kuudennessa osiossa keskitytään kyselyn avointen kysymysten 

ympäristöalan työmarkkinoita sekä kauppatieteellistä ympäristöopetusta käsittelevään 
antiin.
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Kyselyyn vastanneista 40 ympäristöekonomista 38 on valmistuneita kauppatieteen 
maistereita. Kaksi jatkaa vielä opintojaan. Koska he kuitenkin ovat jo pro gradu - 

tutkielmansa tehneitä ja ilmoittavat myös olevansa työelämässä päätoimisesti mukana, on 

heidät otettu mukaan työmarkkinatilannetta kuvaaviin tietoihin ja heihin myös viitataan 
termillä ekonomi.

8.1 Ympäristöekonomit vs. keskivertoekonomit: perustietoja

SEFE tutkii (ks. luku 3, 3.2) vastavalmistuneiden ekonomien sijoittumista työelämään 

vuosittain. SEFE:n tutkimusten perusteella voidaan nähdä mm. millaisiin tehtäviin 

ekonomit sijoittuvat ja millaisia työmarkkinoihin liittyviä ominaisuuksia tyypillisillä 

ekonomeilla on. Eroavatko ympäristöekonomit sitten jollakin tavalla keskiverto- 

ekonomeista ja jos eroavat niin miten?

Sukupuolijakauma ia ikä

Ympäristöekonomien joukko on hyvin naispainotteinen ja eroaa näin sukupuoli

rakenteeltaan selvästi keskivertoekonomien kokonaisjoukosta. Ympäristöaiheisen pro 

gradu -tutkielman Jyväskylän yliopistossa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina 

1990-1998 tehneiden 106:n ekonomin joukosta yli 70 % on naisia. Esimerkiksi kaikista 

vuonna 1997 valmistuneista ekonomeista naisia on vain 49 % (Hakala 1998, 5). 

Ympäristöekonomien naisenemmistöön vaikuttaa kuitenkin suurelta osin HKKK:n tilanne. 

JY:n 32 ympäristöekonomista 56,3 % on naisia kun H KKK: n 74 ympäristöekonomista 

peräti 58 eli 78,4 % on naisia.

Ympäristöekonomikyselyn vastausten pohjalta ero ei muodostunut aivan yhtä huomatta
vaksi. Kyselyyn vastasi 12 (30 %) JY:ssa ja 28 (70 %) HKKK:ssa opiskellutta. Neljästä

kymmenestä kyselyyn vastanneesta 25 on naisia ja 15 miehiä eli naisten suhteelliseksi 
osuudeksi muodostuu 62,5 %. Molempien koulutusyksiköiden kohdalla kyselyyn 

vastanneista ympäristöekonomeista suurempi osa on naisia kuin miehiä (JY 58,3 % ja 

HKKK 64,3 %). Ympäristöekonomien kokonaisjoukkoon verrattuna HKKK:sta valmistuneet 

miehet vastasivat kyselyyn kuitenkin suhteellisesti naisia ahkerammin.
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TAULUKKO 1: Ekonomijoukot ja niiden sukupuolijakaumat

1997 valmistuneet 
ekonomit

SEFEn kyselyyn 
Vastanneet 1997

Ympäristöekonomit
1990-1998

Ympäristöekonomi
kyselyyn vastanneet

Naiset 650 355 75 25
% 49 % 53% 70,75 % 62,50 %
Miehet 664 315 31 15
% 51 % 47 % 29,25 % 37,50 %

Yhteensä 1314 670 106 40
Lähteet: Hakala 1998, 4-5, oma aineisto

Kahdessa edellisessä kappaleessa vertailua on tehty kolmen eri ekonomiryhmän välillä: 

1997 valmistuneiden ekonomien kokonaisjoukon (1314 henkilöä), JY:ssa ja HKKK:ssa 
1990-1998 ympäristöaiheisen tutkielman tehneiden ympäristöekonomien joukon (106 

henkilöä) sekä ympäristöekonomikyselyyn vastanneiden (40 henkilöä) ekonomien joukon 

välillä (ks. taulukko 1). Seuraavissa kappaleissa ympäristöekonomeilla sekä keskiveto- 

ekonomeilla viitataan ainoastaan ympäristöekonomikyselyyn sekä SEFE:n vuoden 1997 
kyselyyn vastanneiden joukkoihin.

Iältään ekonomiryhmät eivät merkittävästi poikkea toisistaan. Keskivertoekonomit 

esimerkkivuonna 1997 olivat valmistuessaan keskimäärin 27,4 vuotiaita (Hakala 1998, 5). 

Ympäristöekonomien valmistumishetken keski-ikä (poissa 2 ei valmistunutta ja 1 ei 
ikäänsä ilmoittanut) on 27,57 vuotta.

Opiskeluaika ia valmistumisajankohta

Vuonna 1997 valmistuneiden ekonomien keskimääräinen valmistumisaika oli 5,6 vuotta 

(Hakala 1998, 5). Ympäristöekonomien keskimääräinen valmistumisaika (poissa 2 ei vielä 

valmistunutta) on 5,74 vuotta eli lähes sama kuin vertailuryhmällä. Yli kolmannes (35 %) 

ympäristöekonomeista suoritti tutkintonsa viidessä vuodessa, 20 % neljässä ja 25 % 

kuudessa vuodessa. Kuten taulukosta 2 voidaan nähdä, sijoittuvat ympäristöekonomien 
valmistumisajankohdat usealle vuodelle.

TAULUKKO 2: Ympäristöekonomien valmistumisajankohdat

Valmistumisvuosi 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999...
Ympäristöekonomit 4 3 1 6 5 6 7 6 2
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Kauppatieteelliset pää- ia sivuaineopinnot

Ympäristöekonomien pääainevalikoima painottuu lähinnä viiteen aineeseen: laskenta

toimeen (20 %), markkinointiin (20 %), organisaatiot ja johtamiseen (15 %), kansainvälisiin 

toimintoihin (15 %) sekä kansantaloustieteeseen (17,5 %). Ympäristöjohtamista 

pääaineenaan on lukenut kaksi (5 %) ympäristöekonomia. Tietojärjestelmätieteen, kielten 

tai rahoituksen pääaineopiskelijoita ei joukossa ole yhtään. Sukupuolen mukaan 

tarkasteltuna naiset ovat opiskelleet pääaineenaan enemmän laskentatointa, organisaatiot 

ja johtamista sekä kv. toimintoja (kv. markkinointi ja kv. liiketoiminta). Miehet puolestaan 

ovat huomattavasti useammin valinneet pääaineekseen kansantaloustieteen. Miehistä yli 

neljännes (26,6 %), naisista vain 12 % on lukenut sitä pääaineenaan. Ympäristö

johtamisen pääainelukijat edustavat molempia sukupuolia. Myös keskivertoekonomien 

kohdalla laskentatoimi, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen sekä kansantaloustiede 
johtavat pääainevalintoja (Hakala 1998, 7). Naisten ja miesten pääainevalintojen 

painotuksissa ei näiden kahden ekonomijoukon välillä löydy merkittäviä eroja.

Sivuainevalinnoiltaan ympäristöekonomit ovat hyvin monipuolisia. Suosituimmat 

sivuaineet ovat laskentatoimi (19 kpl), markkinointi (10 kpl), oikeustiede (9 kpl) sekä kielet 

(8 kpl). Sivuaineiden määrä ekonomia kohden vaihtelee yhdestä neljään:

• 1 sivuaine: 17 henkilöä

• 2 sivuainetta: 11 henkilöä

• 3 sivuainetta: 10 henkilöä

• 4 sivuainetta: 2 henkilöä.

Sivuaineiden määrässä näkyy koulutusyksiköiden välillä selvä ero. Molemmat neljän 

sivuaineen sekä kuusi kymmenestä kolmen sivuaineen opiskelijasta ovat Jyväskylän 

yliopistossa opiskelleita. Kaikki yhden sivuaineen opiskelijat puolestaan ovat HKKK:n 

kasvatteja. Sukupuolten välisiä eroja ei sivuaineiden lukumäärissäole huomattavissa.

Työ- ia koulutushistoria

Ympäristöekonomeista merkittävä osa (55 %) on työskennellyt ennen ekonomiopintojen 

aloittamista. Keskimäärin työaikaa on kertynyt noin kolme vuotta, tyypillisimmin kuitenkin 

yksi vuosi (moodi = 1). Vain kahden ympäristöekonomin työtehtävät ovat jossain määrin 

liittyneet ympäristöasioihin.
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Keskivertoekonomeista noin 80 % prosenttia on työskennellyt opiskeluaikanaan (Hakala 

1998, 27). Ympäristöekonomeista 97,5 % eli yhtä lukuunottamatta kaikki ovat 

työskennelleet opintojen ohella ja/tai olleet kesätöissä. Myös kokopäiväisesti opintoaikana 

työskennelleitä löytyy seitsemän. Tyypillisimmillään kokopäivätyöt ovat kestäneet puolesta 

kahteen vuotta. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin kaksi vanhemman sukupolven 

ekonomia, jotka ovat siirtyneet opintojen pariin useamman vuoden työuran jälkeen ja 

jatkaneet työskentelyä (6 ja 10 vuotta) opintojen ohessa.

Ympäristöekonomien opiskeluaikaiset työtehtävät ovat opiskeluaikaa edeltäneitä 

työtehtäviä useammin liittyneet ympäristöasioihin. Kahdeksan ympäristöekonomia (20 %) 

ilmoittaa opiskeluaikaisten työtehtäviensä liittyneen jonkin verran ympäristöasioihin. 

Ympäristöaiheisten työtehtävien kirjo on hyvin laaja ja ne edustavat niin yksityistä, julkista 
kuin järjestösektoriakin.

Opiskeluaikaiset ympäristötehtävät:

Ympäristöhallintajärjestelmän rakentaminen
- Ympäristöohjeen tekeminen"

"Myynti/markkinointi, tapahtumamarkkinointi, 
утр. ohjelman rakentaminen. ”

Suomen rehu Oy /Cultor, hankintatoimi
- messuemäntänä утр. aiheisilla messuilla
- Heidi Hautalan (МЕР) avustajana Euroopan 
parlamentissa’’

"Nykyisessä työpaikassani “Lähinnä ympäristöjärjestelmän
luomumarkkinointiprojektin vetäjänä." rakentamiseen liittyvän konsultoinnin parissa.”

Lähes neljännes ympäristöekonomeista on suorittanut ympäristöopintoja myös tutkintojen 
ulkopuolella. Nämä opinnot koostuvat esimerkiksi yritysten omista koulutuksista, Helsingin 

yliopistossa suoritetuista opinnosta sekä erilaisten yksityisten yritysten ja järjestöjen 
tarjoamista koulutuksista.

8.2 Kauppatieteelliset ympäristöopinnot

Ympäristöopintoiaksot ia ainekokonaisuudet

Ympäristöasioita (ympäristöjohtamista, JY) pääaineenaan on opiskellut kaksi ja sivu

aineenaan 1 ekonomi. Lisäksi kolme HKKK:n organisaatiot ja johtamisen pääainelukijoista 

ilmoittaa opiskelleensa ympäristöasioita pääaineensa suuntautumisvaihtoehtona.

"Laadin ympäristöaiheisia selvityksiä 
KTM:ssä. ”

"Järjestötyötä palkollisena. "

"Ekokaupan vetäjänä, 
vihreiden puolueen työntekijänä. ”
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Ylimääräisinä opintojaksoina tai pää- tai sivuaineeseen kuuluvina valinnaisina 

opintojaksoina on ympäristöasioita lukenut 17 (42,5 %) vastannutta.

Ympäristöekonomeista 14 ( 35 %) ei ole pro gradu-tutkielmaa lukuunottamatta lainkaan 

suorittanut ympäristöaiheisia opintojaksoja. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna joukko 

jakaantuu tasan (7 ja 7), mutta suhteellisesti miehiä on tässä joukossa enemmän, lähes 

puolet kyselyyn vastanneista miehistä. Suurin osa niistä, jotka eivät ole suorittaneet 

ympäristöopintojaksoja on kuitenkin aloittanut opintonsa 80-luvun puolella ja valmistunut 

90-luvun puoleen väliin mennessä, jolloin ympäristöopetuksen määrä, varsinkin 
Jyväskylässä, oli hyvin vähäistä.

Keskimäärin ympäristöopintoja on pää- ja sivuaineopinnot (JY) mukaan laskien suoritettu 

noin 17,5 opintoviikkoa ja ilman JY:n pää-ja sivuaineopintoja noin 11 opintoviikkoa.

Pro gradu -tutkielma ia aiheenvalinnan motiivit

Pro gradu -tutkielman aihepiirin ja itse aiheen valintaan ovat ympäristöekonomien 

kohdalla vaikuttaneet monet tekijät. Oma kiinnostus ympäristöasioihin, joko omien 

opintojen näkökulmasta tai arvomaailman näkökulmasta nousee eniten esiin aihepiirin 

valinnassa. Lähes kaksi kolmasosaa ilmoittaa tärkeimmäksi syyksi valintaan oman 
kiinnostuksen.

Mielestäni ympäristökysymysten ratkaiseminen on sukupolvemme haaste, johon täytyy 
löytää vastauksia. Toisena syynä henk.koht. kiinnostus утр. alan ammatteja/ tehtäviä 
kohtaan.

Kiinnostuin asiasta Saksassa vaihto-opiskellessani kevään -93 koska asiat siellä paljon 
esillä. Ajattelin myös утр. asioiden kasvavaa merkitystä liike-elämässä ja siitä ehkä 
työsarkaa myöhemmin.

Ympäristöasiat ovat myös ja varsinkin talouselämän vastuulla. Haluan olla yksi niistä, jotka 
todella tekevät jotain.

Toisena tärkeänä syynä mainitaan ympäristöasioiden ajankohtaisuus ja uutuus, niin 

omien opintojen näkökulmasta kuin myös yhteiskunnallisena ilmiönä.

Koska olin työelämässä mukana, niin 80-luvun loppupuolella ympäristöasiat tulivat yhä 
enemmän ajankohtaisiksi metsäteollisuudessa.

Markkinoinnin ja kuluttajina käyttäytymisen näkökulmasta kiinnosti uusi alue, jota tuohon 
aikaan ei vielä tutkittu Suomessa.
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Vain kolme vastaajaa ilmoittaa ympäristöaiheen olleen täysin ulkoapäin annettu, 

tutkielman toimeksiantajan määrittelemä aihepiiri. Myös sattuma sekä tutkielman teon 

aikana virinnyt kiinnostus ja tutkielman sen mukainen suuntautuminen mainitaan aihepiirin 
valintaan vaikuttaneina syinä.

Tutkielman varsinaisen aiheen valinnassa syyt ovat hyvin samankaltaisia. Kolme neljästä 

ilmoittaa valinneensa aiheen oman ympäristöaihepiiriä koskevan kiinnostuksen pohjalta. 

Toimeksiantoja yritysmaailmalle ympäristötutkielmista on yhteensä 12, joista kahdeksaan 

aihe on kuitenkin muotoutunut tutkielmantekijän omasta kiinnostuksesta ja yhteen 

sattumalta. Vain kolmen tutkielman kohdalla aihe on täysin saneltu toimeksiantajan 
puolelta.

Ympäristöopintojen suorittaminen on vain osittain yhdistettävissä tutkielman aihepiirin 

sekä aiheen valintaan liittyvien syiden kanssa. Ne ympäristöekonomit, jotka eivät mainitse 

omaa kiinnostusta tutkielman aiheen tai aihepiirin valinnan perusteeksi, eivät myöskään 

ole suorittaneet lainkaan ympäristöopintojaksoja tai ovat suorittaneet niitä vain muutaman. 

Toisaalta myös omasta kiinnostuksestaan ympäristöaiheisen tutkielman tehneiden 

joukossakin on useita henkilöitä, jotka eivät ole lainkaan suorittaneet ympäristö- 

opintojaksoja. Heidän kohdallaan kuitenkin työelämän käytännön ongelmiin sekä 

ajankohtaisuuteen liittyvät ympäristönäkökulmat korostuvat selvästi, eikä kiinnostus ei ole 

niin voimakkaasti opintoihin tai omiin arvoihin pohjaavaa kuin omasta kiinnostuksesta 

ympäristöaiheen valinneiden kokonaisjoukolla keskimäärin.

Pidin aihepiiriä ajankohtaisen ja mielenkiintoisena tuolloin (-91), lisäksi valitsemani 
ongelma tuntui konkreettiselta.

Ympäristöajattelu oli uutta autojen markkinoinnissa 80-90 lukujen vaihteessa. Ensimmäiset 
katalysaattoriautot tulivat markkinoille.

Ajankohtainen relevantti aihe (= suomalaisen paperiteollisuuden ympäristöimago 
Saksassa).

Toimeksiantona tehtyjen pro gradu -tutkielmien määrä ympäristöekonomien ja 

keskivertoekonomien joukoissa on lähes sama. Keskivertoekonomeista 29 % (Hakala 

1998, 2) ja ympäristöekonomeista 30 % on tehnyt tutkielmansa toimeksiantona yritykselle. 

Yritysmaailman toimeksiantojen lisäksi ympäristöekonomien tutkielmista kaksi on tehty 
koulutusyksikön toimeksiannosta.
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8.3 Työmarkkinat ia rekrytoituminen

Yleinen työmarkkinatilanne

Ympäristöekonomien yleinen työmarkkinatilanne on jonkin verran huonompi kuin 

vertailuryhmän vuonna 1997 valmistuneiden keskivertoekonomien työmarkkinatilanne. 

Kyselyyn vastanneista 40 ympäristöekonomista vakituisessa kokopäivätyössä toisen 

palveluksessa on 22 eli 55 % ja määräaikaisessa kokopäivätyössä puolestaan 11 

henkilöä eli 27,5 %. Osa-aikaisessa työssä olevia ei ympäristöekonomien joukossa ole 

lankaan. Yrittäjiä/ammatinharjoittajia joukossa puolestaan on kolme. Yksi vastanneista 

opiskelee muussa koulutusyksikössä eri alan tutkintoa varten, kaksi hakee parhaillaan 

työtä ja yksi ilmoittaa olevansa työelämän ulkopuolella. Vuonna 1997 valmistuneista 

ekonomeista oli SEFEn vuosittaistutkimuksen mukaan vakituisessa kokopäivätyössä 67 

% ja tilapäisessä työsuhteessa 20 % (Hakala 1998, 10-11). Ero on huomion arvoinen 

siksi, että ympäristöekonomien joukko on valmistumisen jälkeen ollut työmarkkinoilla 
keskimäärin pidempään kuin vuonna 1997 valmistuneet ekonomit olivat SEFEn kysely- 

ajankohtana olleet ja sen pohjalta voitaisiinkin olettaa, että tilanne olisi päinvastainen.

Keskivertoekonomien sijoittumisessa miesten ja naisten väliset erot työsuhteiden 

laadussa, varsinkin tilapäisten kokopäivätöiden osalta, näkyivät selkeästi. Vakituisessa 

kokopäivätyössä olevien miesten osuus oli neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin naisten. 
Tilapäisiä työsuhteita naisilla oli kuusi prosenttiyksikköä miehiä enemmän (Hakala 1998, 

9-10). Ympäristöekonomien kohdalla erot ovat samansuuntaisia, mutta huomattavampia. 

Miehistä 66,7 %, mutta naisista vain 48 % on vakituisessa kokopäivätyössä. Määrä

aikaisten työsuhteiden kohdalla ero ei ole aivan näin suuri, mutta kuitenkin huomattava; 

miehistä 20 % ja naisista 32 % on määräaikaisessa työsuhteessa.

Yrittäjiä ympäristöekonomien joukossa näyttää keskivertoekonomien joukkoon verrattuna 

olevan huomattavasti enemmän. Keskivetoekonomeista vain 2 % oli yrittäjiä (Hakala 

1998, 11) kun 40 ympäristöekonomista kolme eli 7,5 % on yrittäjiä. Ero voi selittyä 

kuitenkin sillä, että keskivertoekonomien vertailujoukko koostuu keskimäärin 8,8 kuukautta 

ennen kyselyn suorittamista valmistuneista ekonomeista (Hakala 1998, 9) kun taas 

ympäristöekonomien joukosta huomattava osa on ollut työelämässä jo useita vuosia.

Vuonna 1997 valmistuneiden keskivertoekonomien työttömyysprosentiksi muodostui 5. 

Eroja naisten ja miesten työttömyyslukujen välillä löytyi neljän prosenttiyksikön verran, 
sillä miesten työttömyys oli 7 % ja naisten vain 3 % (Hakala 1998, 9).
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Ympäristöekonomeista parhaillaan työtä päätoimisesti etsii kaksi naispuolista 

ympäristöekonomia eli 5 % vastanneista. Molemmat ilmoittavat kuitenkin olevansa 

päätoimisesti myös työssä, joten ympäristöekonomien joukon työttömyysprosentin 

voidaan myös tulkita olevan nolla. (Koska vastauksista ei käynyt ilmi minkätyyppisessä 

työsuhteessa työnhakijoiksi itsensä merkinneet henkilöt ovat, on heidät laskettu edellä 

esitettyihin työsuhteen ominaisuuksia kuvaaviin prosenttilukuihin kuitenkin työnhakijoina.)

Suurin osa ympäristöekonomeista ilmoittaa olevansa ensimmäisessä (50 %) tai toisessa 

(31,6 %) valmistumisen jälkeisessä työpaikassa. Työelämässä mukana olevista 38 

ympäristöekonomista yli puolella (60,5%) oli työpaikka jo valmistumishetkellä. Alle 
kuukauden työtä valmistumisen jälkeen hakeneita on joukosta noin 13 % ja 1-4 kuukautta 

työtä hakeneita noin 16 %. Vain yksi ympäristöekonomi ilmoittaa hakeneensa työtä 8-12 

kuukautta valmistumisen jälkeen. Keskivertoekonomeista yli puolella (53 %) oli työpaikka 

jo valmistuessa ja alle kuukauden työtä oli joukosta hakenut 10 % (Hakala 1998, 23). 

Myöskään muilta osin ei ryhmien välillä näytä työnhaun vaikeudessa tai helppoudessa 
olevan merkittäviä eroja.

Ympäristöekonomimiesten ja -naisten välillä on työllistymisessä sen sijaan havaittavissa 

selvä ero. Miehistä lähes 87 %:lla oli työpaikka jo valmistuessa tai he hakivat työtä alle 

kuukauden. Naisista vain 65,2 % kuuluu tähän joukkoon. Eroon voi kuitenkin vaikuttaa 

esimerkiksi se, missä vaiheessa opintoja työnhakuun on ryhdytty.

Pääasiallinen tehtäväalue ia asemataso

Keskivertoekonomien yleisimmät tehtäväalueet organisaatioissa vuonna 1997 olivat 

taloudelliset tehtävät (36 %), markkinointitehtävät (22 %) ja yleishallinnolliset tehtävät (17 
%) (Hakala 1998, 13). Ympäristöekonomien kohdalla yleisimmät tehtäväalueet ovat "muut 

tehtävät” (30 %), markkinointitehtävät (25 %) sekä taloudelliset tehtävät (20 %). 

Ympäristöekonomeista ei yleishallinnollisissa tehtävissä työskentele kukaan.

Miesten ja naisten tehtävät poikkesivat niin keskivertoekonomien kuin ympäristö- 

ekonomienkin joukossa jonkin verran toisistaan. Keskivertoekonominaiset työskentelivät 
miehiä hieman enemmän henkilöstöhallinnon, markkinoinnin, materiaalitalouden sekä 

sihteeritehtävissä. Miehet puolestaan toimivat enemmän yleishallinnollisissa, 

tietojenkäsittely- sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Taloudellisten tehtävien kohdalla 

eroja miesten ja naisten välillä ei esiintynyt (Hakala 1998, 13). Ympäristöekonomimiehistä 

40 % työskentelee markkinointitehtävissä ja 40 % "muissa tehtävissä”. Naisten kohdalla
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hajonta eri tehtäväluokkien välillä on suurempaa. Naisista yli neljännes (28 %) 

työskentelee taloudellisissa tehtävissä ja lähes neljännes (24 %) "muissa tehtävissä”. 

Opetus- ja tutkimus tehtävissä naisia on miehiä suhteellisesti enemmän, mutta 
markkinointitehtävissä miehet ovat enemmistönä.

Keskivertoekonomien pääaine määräsi hyvin usein pääasiallisen tehtäväalueen. Varsinkin 

markkinointi ja laskentatoimi ohjasivat sijoittumista voimakkaasti; noin kolme neljästä 

laskentatoimen pääainelukijasta oli sijoittunut taloudellisiin tehtäviin ja kolme viidestä 

markkinoinnin pääainelukijasta markkinointitehtäviin (Hakala 1998, 13-14). Myös

ympäristöekonomien joukon laskentatoimen pääainelukijoista kolme neljäsosaa on 

sijoittunut taloudellisiin tehtäviin. Markkinoinnin kohdalla pääaineen vaikutus ei naisten 

kohdalla ole aivan yhtä voimakas: vain yksi viidestä on sijoittunut markkinointitehtäviin. 
Opetus- ja tutkimustehtäviin markkinointia pääaineenaan lukeneista 5 naisesta on sen 

sijaan sijoittunut kaksi. Miehistä kuitenkin kaikki (3 henkilöä) markkinointia pääaineenaan 

lukeneet ovat sijoittuneet markkinointitehtäviin.

Huomioitavaa kuitenkin on, että erot eri kahden ekonomiryhmän välillä voivat johtua 

sattumista, sillä kyselyyn vastanneiden ympäristöekonomien joukon ollessa hyvin pieni 

(40), vaikuttavat yksittäiset tapaukset voimakkaasti tulokseen.

Keskivertoekonomeista 42 % ilmoitti olevansa asiantuntija-asemassa (Hakala 1998, 14- 

15). Myös työelämässä olevista ympäristöekonomeista huomattava osa - 50 % - ilmoittaa 

asematasokseen asiantuntijatason. Erot miesten ja naisten sijoittumisessa asiantuntijoiksi 

molemmissa ekonomiryhmissä ovat hyvin pienet. Seuraavaksi eniten sijoitutaan molem

missa ryhmissä toimihenkilötasolle sekä keskijohtoon. Miesten ja naisten väliset erot 

myös näihin kategorioihin sijoittumisessa ovat molemmissa ekonomiryhmissä saman 

suuntaiset. Suhteellisesti suurempi osa miehistä kuin naisista on sijoittunut keskijohtoon. 
Toimihenkilötasolla ero naisten ja miesten sijoittumisessa kuitenkin ympäristöekonomien 

joukossa korostuu huomattavasti. Kun keskivertoekonomimiehistä 20% ja naisista 39% 

työskentelee toimihenkilöinä (Hakala 1998, 14-15), ovat kaikki ympäristöekonomien 
joukon toimihenkilöt (15%) naisia.

Kokonaisuudessaan toimihenkilöitä on ympäristöekonomien joukossa puolet vähemmän 

kuin keskivertoekonomien joukossa. Tämä voi kuitenkin selittyä sillä, että 

ympäristöekonomit ovat keskimäärin olleet kauemmin työelämässä mukana ja näin ollen 

siirtyneet organisaatiotasoilla ylöspäin. Tätä selitystä tukee esimerkiksi se, että
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ympäristöekonomien joukon toimihenkilöt ovat yhtä lukuunottamatta 1997-1998 
valmistuneita tai vasta valmistumaisillaan olevia ekonomeja.

Työnantajasektori, toimiala ia organisaation koko

Ympäristöekonomien ja keskivertoekonomien työnantajasektorien jakaumat eivät 

merkittävästi eroa toisistaan. Työelämässä mukana olevista ympäristöekonomeista 71 % 

työskentelee yksityisellä sektorilla ja viidennes on valtion palveluksessa. Kuntasektorilla 

työskenteleviä ei ole lainkaan. Järjestöjä, yhdistyksiä, säätöitä jne. edustaa kolme ( n. 8 

%) ympäristöekonomia. Keskivertoekonomeista 67 % oli SEFEn selvityksen mukaan 

yksityisen sektorin palveluksessa ja noin viidennes julkisen sektorin palveluksessa 

(Hakala 1998, 11). Ainoastaan järjestösektorin kohdalla jakaumista löytyy jonkin verran 

eroa. Ympäristöekonomeista noin 8 % mutta keskivertoekonomeista vain 2 % työskenteli 

järjestösektorilla. Naisten ja miesten välillä on sektoreittain tarkasteltuna nähtävissä eroja. 

Ympäristöekonominaiset ovat sijoittuneet miehiä kaksi kertaa useammin julkiselle 

sektorille. Miehistä taas suurempi osa on yksityisen sektorin palveluksessa.

Toimialoista teollisuus sekä "palvelut elinkeinoelämälle” työllistävät eniten, lähes puolet 

niin ympäristö- kuin keskivertoekonomeistakin. Seuraavaksi eniten ympäristöekonomeja 
on sijoittunut muihin palveluihin, koulutus- ja tutkimustehtäviin sekä tukku- ja vähittäis

kaupan alalle. Sukupuolten väliset erot näkyvät toimialoittain tarkasteltuna selvästi. 

”Palvelut elinkeinoelämälle” näyttää niin ympäristöekonomien kuin keskivertoeko- 

nomienkin (Hakala 1998, 12) joukossa selvästi olevan toimiala, jossa naiset ovat 

enemmistönä. Kaksi kolmesta teollisuudessa työskentelevästä ympäristöekonomista on 

miehiä, kun taas neljä viidestä koulutus-ja tutkimustehtävissä olevasta on naisia.

Ympäristöekonomien työskentelyorganisaatiot jakaantuvat koon mukaan tarkasteltuna 

siten, että hieman yli kolmannes työskentelee yli 500 henkilön ja hieman alle kolmannes 

100-500 henkilön organisaatiossa. Alle 50:n organisaatiossa ympäristöekonomeista 
työskentelee noin neljännes ja 50-100 organisaatiossa noin 5 %.

8.4 Sijoittuminen ympäristötehtäviin

Vain pieni osa työelämässä mukana olevista ympäristöekonomeista on sijoittunut 
päätoimisiin ympäristötehtäviin. Kuviosta 4 voidaan nähdä missä määrin 
ympäristöekonomit ovat työssään ympäristöasioiden kanssa tekemisissä.
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KUVIO 4: Ympäristötehtävien osuus työssä

pää- 
asías 

s a
1 6 %

jonkin 
v e r r a ne i

la inka 
a n

5 0 %
1 3 %

hyvin 
vähän 

2 1 %

HKKK:n ja Jyväskylän yliopiston väliset erot ovat ympäristötehtäviin rekrytoituneiden 

ekonomien osalta ovat selvät. Kaikki pääasiallisesti ympäristötehtävien parissa 

työskentelevät ovat HKKK:sta valmistuneita. Jonkin verran ympäristöasioiden kanssa 

työskentelevien kohdalla erot ovat pienemmät: 60 % on HKKK:sta ja 40 % JY:sta 
valmistuneita ekonomeja.

Yhdestätoista ympäristöasioiden parissa pääasiallisesti tai jonkin verran työskentelevistä 

kolme toimii valtion palveluksessa, viisi työskentelee yksityisen sektorin yrityksessä ja 

kolme järjestösektorilla. Pääasiassa ympäristöasioiden parissa työskentelevistä viidestä 

ekonomista kuitenkin vain yksi työskentelee yksityisellä sektorilla. Toimialakohtaisesti 

tarkasteltuna hajonta on suurta, eikä mikään toimiala merkittävästi korostu. (Ympäristö

tehtäviin rekrytoituneista ympäristöekonomeista tarkemmin myöhemmin luvussa 8, 8.7.)

Ympäristöosaamisen merkitys rekrytoitumisessa

Kolmannes ympäristöekonomeista ilmoittaa työtä hakiessaan hakeneensa myös 

ympäristötehtäviin. Kuitenkin vain noin puolet heistä (7) on niihin rekrytoitunut (huomat

tava osa ympäristötehtäviin rekrytoituneista ei ole tehtäviin varsinaisesti hakenut). Alku
peräisistä tehtävistä riippumatta oman organisaationsa sisällä ympäristötehtäviin 

hakeutuneita on edellä mainittujen seitsemän lisäksi vain kaksi.

Työpaikkailmoituksessa tai työpaikasta saaduissa tiedoissa ei yleisesti ole ympäristö

osaamista mainittu. Vain kuusi ympäristöekonomia ilmoittaa ympäristöosaamisen olleen 

hakijoilta toivottujen ominaisuuksien joukossa. Tehtävät, joihin nämä ympäristöekonomit 
ovat rekrytoituneet, ovat lähes poikkeuksetta perusluonteeltaan ympäristöalan tehtäviä,
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kuten ympäristöjärjestötehtäviä (3), ympäristöön liittyviä opetus- ja tutkimustehtäviä (1) 
sekä julkisen sektorin ympäristöhallinnon tehtäviä (1). Vain yksi on suoraan yritys
maailman ympäristötehtävä.

Vaikkei ympäristöosaamista työnantajan puolelta ole useinkaan vaadittu tai korostettu, 

mainitsee kolmannes ympäristöekonomeista ympäristöasioiden kuitenkin tulleen esille 

nykyisen työn työhönottotilanteessa. Lähes poikkeuksetta nämä työnhakijat ovat itse 

korostaneet omaa ympäristöasioiden tuntemustaan ja katsovat sen myös vaikuttaneen 

rekrytoitumiseen. Pro gradu -tutkielman merkitys tulee vastausten kautta selvästi esille. 

Tutkielman aiheesta on useassa rekrytointitilanteessa keskusteltu tai se on suoranaisesti 
ollut pohjana tuleville työtehtäville.

Ympäristöosaaminen työssä

Vaikka vain noin kolmannes kyselyyn vastanneista työskentelee edes jonkin verran 

ympäristöasioiden parissa, ilmoittaa lähes puolet ympäristöopinnoista kuitenkin olleen 
hyötyä heidän nykyisessä työssään.

Tein graduni verkottumisesta ja yhteistyöstä. Tarvitsen tällöin keräämiäni tietoja & 
näkemystä työssäni päivittäin.

Ymp. järjestelmien "ymmärtäminen” auttoi laatujärjestelmien ja kokonaislaadun 
"ymmärtämistä”.

Näkökulma on avartanut ja antanut vinkkejä, mitä alalla tapahtuu ja miten seuraan asiaa.

Tietää miten suhtautua asioihin. Tietää mistä etsiä tietoa. Ympäristöosa-alueet 
mielenkiintoisia.

Org. kehittäminen ymp. ystävälliseksi oli aiheeni gradussa ja erityisesti org. hlöstö. 
Teoreettisempi tutustuminen aiheeseen on luonut systemaattisuutta kysymysten 
tarkasteluun.

Yli kolmannes kokee hyötyä opinnoista olleen myös / tai aikaisemmissa työpaikoissa.

Aukoi ovia ja auttoi opiskelun aikuisissa projekteissa.

Työtä (pro gradua) käytetty koulutuksissa.

Asiakaspalvelutehtävissä maailmalla ympäristöasioiden ymmärtäminen osana koko 
liiketoimintaa oli eduksi - ainakin keskustelutasolla.

Työt ja gradu vastasivat toisiaan. Sain 1. työpaikan yrityksestä, jolle tein gradun.

Sain gradun perusteella valtionhallinnon harjoittelupaikan, joka liittyi ymp. 
järjestelmiin.
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Lähes puolet ympäristöekonomeista on nykyisessä työssään, tehtävien sisällöstä 
riippumatta, pyrkinyt "vihertämään” omaa toimenkuvaansa. Myös noin kolmannes 

ilmoittaa olevansa aktiivisesti aloitteellinen organisaationsa ympäristöasioiden huomi

oimisessa ja yksi neljästä ilmoittaa olleensa aktiivisesti aloitteellinen aikaisempien 

organisaatioidensa ympäristöasioissa. Noin kolmannes vastaajista on osallistunut nykyi

sen organisaationsa ympäristökoulutukseen, mutta vain joka viides on osallistunut 
aikaisempien organisaatioidensa ympäristökoulutukseen.

8.5 Yleinen ympäristöaktiivisuus

Ympäristöekonomien yleistä ympäristöaktiivisuutta kyselyssä on selvitetty sekä 

opiskeluajan että nykytilanteen osalta. Kolme neljästä ilmoittaa olleensa opiskeluaikana 

kiinnostunut ympäristöasioista toimimatta kuitenkaan aktiivisesti ympäristöjärjestö- tai 

muussa vastaavassa toiminnassa. Vain kolme eli 7,5 prosenttia vastanneista ilmoittaa 

toimineensa aktiivisesti ympäristöjärjestöissä, -politiikassa jne. Viisi ympäristöekonomia ei 
ollut lainkaan kiinnostunut ympäristöasioista opiskeluaikana.

Tällä hetkellä ympäristöasioiden parissa aktiivisesti toimii vain kaksi ympäristöekonomia, 

jotka molemmat ovat työssä ympäristöjärjestössä. Suurin osa vastanneista ilmoittaa 

olevansa kiinnostunut ympäristöasioista toimimatta kuitenkaan aktiivisesti tai 

järjestäytyneesti niiden parissa. Tälläkään hetkellä ympäristöasioista ei-kiinnostuneiksi 
itsensä määrittelee viisi ympäristöekonomia.

Ei-kiinnostuneiden joukko painottuu molemmissa tilanteissa JY:sta valmistuneisiin 

ekonomeihin. Opiskeluaikaisen kiinnostuksen kohdalla kolme viidestä ja nykytilanteessa 

neljä viidestä on JY:n kasvatteja. Huomattavaa on myös se, että molemmat 

ympäristöjohtamista pääaineenaan lukeneista sekä ainoa sitä sivuaineenaan lukenut 
ilmoittavat tällä hetkellä olevansa ei-kiinnostuneita ympäristöasioista. Toinen pääainelukija 

sekä sivuainelukija ilmoittavat myös, etteivät he opiskeluaikanaankaan ole olleet 
kiinnostuneita ympäristöasioista.

8.6 Avoimet kysymykset

Kyselylomakkeen loppuosa koostuu kuudesta avoimesta kysymyksestä, joiden avulla on 

pyritty selvittämään tutkimuksen kohderyhmän kokemuksia, mielipiteitä sekä näkemyksiä 

kauppatieteellisen ympäristöopetuksen määrästä ja laadusta sekä ympäristöekonomien 
työmarkkina-asemasta nyt ja tulevaisuudessa.
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Ympäristöopintoien pakollisuus ia määrä

Ympäristöopintojen tarjonta sekä mahdollisuudet sisällyttää tutkintoon ympäristö- 

opintojaksoja koetaan lähes poikkeuksetta positiiviseksi asiaksi. Selkeästi suurin osa, 

kolme neljästä vastanneesta, pitää ympäristöopintojen sisällyttämistä nimenomaan 

pakollisina KTM-tutkintoon hyvänä tai ehdottoman tärkeänä asiana.

Ehdottomasti. Ympäristöosaamisen tarve on arkipäivää jo lähes alalla kuin alalla. 
Ympäristönäkökohtien huomiointi on osoitus laaja-alaisesta ajattelukyvystä - kyllä tätä 
kapasiteettia tulisi olla kauppatieteilijöillä.

Kyllä. Perustietoa tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista. Myös kaupallisella 
koulutuksella tulee olla osavastuu tietoisuuden nostamisessa ja asenteiden 
kehittämisessä.

Ehdottomasti - minimi 4 ov !

Kyllä ehdottomasti. Ympäristöasioista pitäisi tehdä tärkeä osa kaikkea toimintaa, eivain 
irrallinen osa. Yritysten ym. toiminnan perustan olisi lähdettävä "kestävältä" pohjalta.

Noin neljännes puolestaan kokee pakollisuuden joko ympäristöopetuksen kohdalla tai 

yleensä opintoihin liittyen negatiivisena asiana. Pakollisuutta vastustavankin kohdalla 

ympäristöopetuksen tarjonta yleensä nähdään kuitenkin lähes poikkeuksetta tärkeänä. 
Koulutusyksikköjen väliset erot heijastuvat vastauksissa jonkin verran, sillä vaikka 

pakollisuutta vastustavien näkemysten määrä oli sama Jyväskylän yliopistosta ja 

HKKK:sta valmistuneiden joukossa, on niitä kuitenkin suhteellisesti jonkin verran 

enemmän Jyväskylän yliopistossa opiskelleiden keskuudessa. HKKK:sta valmistuneista 

pakollisuutta vastustaa yksi vastaaja seitsemästä, kun Jyväskylän yliopistosta valmistu
neista joka kolmas on pakollisia ympäristöopintoja vastaan.

Vastaajat arvioivat myös pakollisten ympäristöopintojen sopivaa määrää. Lähes kaksi 

kolmannesta pakollisten ympäristöopintojen kannattajista pitää soveltuvana määränä 

neljästä viiteen opintoviikkoa tai yhdestä kahteen opintojaksoa. Myös lyhyen sivuaineen 

(approbatur) tai noin 10 opintoviikon opintokokonaisuuden sisällyttäminen pakollisena 
tutkintoon nähdään tarpeelliseksi.

Tyytyväisyys kauppatieteellisten ympäristöopintojen määrään ia laatuun

Kuten luvusta 5 käy ilmi, on ympäristöopetuksen määrä lisääntynyt sekä HKKK:ssa että 

varsinkin Jyväskylän yliopistossa 90-luvun aikana. Monet vastaajista eivät ole lainkaan 

osallistuneet ympäristöopetukseen, osa omasta valinnastaan, osa taas sen vuoksi, ettei
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heidän opiskeluaikanaan ollut tarjolla ympäristöopetusta siinä mittakaavassa kuin tänä 

päivänä. Mielipiteet omaan tutkintoon pro gradu -työn ohjauksen lisäksi sisältyneestä 

ympäristöopetuksesta vaihtelivat täydestä tyytyväisyydestä kovaankin kritiikkiin.

EN (ole tyytyväinen,). Oli hyvin ohutta ja pinnallista. Kuten muukin opetus.

Olen (tyytyväinen). Ajantasalla olevaa opetusta. Innostavaa opetusta.

Noin viidesosa vastaajista ei ole lainkaan osallistunut tai edes kaivannut ympäristö

opetusta tai ilmoittaa, ettei opetusta ollut tarjolla - kommentoimatta pitääkö tilannetta 

negatiivisena, yhdentekevänä vai positiivisena. Noin kolmannes vastaajista on hyvin tai 

lähes tyytyväisiä ympäristöopetuksen laatuun ja määrään, kun taas toinen kolmannes 

vastaajista (lähinnä 90-luvun alkupuoliskolla valmistuneita) olisi halunnut osallistua 

opetukseen, mutta sitä ei ollut riittävästi tai lähes ollenkaan tarjolla. Toisaalta ympäristö

opetuksen vähäistä määrää valittavat myös muutamat vuosina 1997 ja 1998 valmistuneet 
ekonomit.

Määrän lisäksi kritiikkiä saa myös opetuksen laatu. Kolmannes vastaajista pitää 

kauppatieteellisen ympäristöopetuksen laatua puutteellisena. Kriittistä palautetta saa sekä 

opintojen pinnallisuus, yleiselle tasolle jääminen että käytännön läheisyyden puuttuminen, 

joka näkyy mm. ehdotuksissa ympäristöjärjestelmien, -laskentatoimen sekä auditoinnin 

taitojen perusteellisesta opettamisesta. Myös yhteistyötä muiden korkeakoulujen ja ylio

pistojen kanssa monipuolisempien näkökulmien esiin tuomiseksi kaivataan. Erillisten 

ympäristöopintojaksojen tarjoamisen järkevyys kyseenalaistetaan vastauksissa myös ja 

tilalle tarjotaan ympäristöasioiden integroimista kiinteäksi osaksi kaikkeen opetukseen.

Sekä määrässä että laadussa oli parantamisen varaa. Taloustieteessä ympäristöaiheinen 
opetus tulisi nivoa yhteen sen normaalien analyysivälineiden hyödyntäminen harjoittelun 
kanssa. Mielestäni siis ei tarvita ylettömästi nimenomaan ympäristöaiheisia kursseja, vaan 
se tulisi saada mukaan mahdollisimman moneen kurssiin yhtenä sovellusalueena.

Kokonaisuudessaan positiivisena ympäristöopetuksessa nähdään lähinnä se, että sitä on 

ympäristökysymyksiin liittyvien perusasioiden ymmärtämiseksi tarjolla ja opetus on 

mielenkiintoista ja ajantasalla olevaa. Opetukseen ollaan suhteessa yhtä tyytyväisiä niin 
HKKK:ssa kuin Jyväskylän yliopistossakin.

Kauppatieteellisen ympäristöosaamisen työmarkkinatilanne

Työmarkkinoiden suhtautuminen kauppatieteelliseen ympäristöosaamiseen koetaan enim

mäkseen positiivisena. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että työmarkkinoilla on kysyntää
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ympäristöasioihin perehtyneille kauppatieteilijöille ja lähes kolmannes näkee kysynnän 
tulevaisuudessa kasvavan, vaikka sitä ei tällä hetkellä vielä juurikaan ole.

Ekonomin ja taloustieteilijän opintojen vahvuus on niiden laajat sovellusmahdollisuudet. 
Mielestäni työmarkkinat eivät tarvitse "ympäristöekonomeja” vaan ekonomeja, jotka 
pystyvät käsittelemään ympäristöaiheisia pulmia markkinoinnissa, laskentatoimessa, 
viestinnässä, strategisessa suunnittelussa, taloudellisessa analyysissä jne.

Kauppatieteilijöiden vahvuuksina nähdään koulutuksen monipuolisuus, sen sovellus

mahdollisuudet sekä kauppatieteilijöiden kokonaisstrateginen ymmärtämys. Osa vastaa

jista ei kuitenkaan koe ympäristöjohtamisen työmarkkinoilla olevan lainkaan kysyntää 
kauppatieteilijöistä:

Luulin että on, mutta insinöörit vievät paikat.

Ei tarpeeksi, liikaa insinöörivetoista asennoitumista ympäristöasioihin

Työllistymisen esteet ia toisaalta kauppatieteilijöiden vahvuudet

Vaikka suurin osa vastaajista pitää ympäristöasioihin erikoistuneiden tai perehtyneiden 

ekonomien työmarkkinatilannetta nyt tai ainakin tulevaisuudessa hyvänä, on rekrytoitumi
selle olemassa myös esteitä. Suurimmat esteet ovat yrityksissä ilmenevät asenteet ja 

osaltaan niistä johtuen soveltuvien työpaikkojen puute sekä ekonomien teknisen 
osaamisen vähäisyys.

Olisiko kuitenkin niin, että vaikka "vihreys” on trendikästä, niin suuret ikäluokat (40-50 - 
vuotiaat), jotka meitä paikkaavat eivät vielä näitä asioita ole sisäistäneet. Jos tuot esille 
ympäristöopintosi saatat joutua heidän mielessään ”kettutyttö” -kategoriaan. Ennakko
luulot saattavat olla esteenä rekrytoitumiselle.

Yritysmaailmassa ympäristöasiat nähdään vielä teknisinä kysymyksinä ja sen vuoksi 

niiden hoitamiseen haetaan lähinnä teknillisen koulutuksen tai luonnontieteellisen 

koulutuksen saaneita henkilöitä. Monet vastaajista kokevatkin, ettei ekonomien ympäristö

koulutuksella ole niinkään sijaa omana erikoistumisalueena, vaan paremminkin johonkin 

toiseen, perinteiseen kauppatieteelliseen erikoistumisalueeseen liitettynä ja sitä tukevana 
osaamisena.

Suurissa yrityksissä varmasti löytyy töitä pelkästään ympäristöasioihinkin erikoistuneelle 
ekonomille. PK- ja pienyrityksissä ekonomeilta edellytetään kuitenkin yleisosaamista, joten 
erikoistuminen esim. pelkästään ympäristöasioihin saattaa vaikeuttaa työhönsijoittumista.
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Toisaalta ekonomien "paikka” ympäristöjohtamisen työmarkkinoilla nähdään myös vasta 

tulevaisuudessa muotoutuvana, mutta kuitenkin omanaan, sillä eri koulutusalojen 

ympäristöopetuksen kautta valmistuu ihmisiä erilaisiin yritysmaailman ympäristötehtäviin.

Selkeästi eri korkeakoulut opettavat erilaista osaamista.
- tekniset ratkaisut
- myynti ja markkinointi
- viestintä

Laskentatoimen, kansiksen jne. kasvu / haasteet ovat kauppatieteiden, hlöstöhallinnon, 
käyttäytymistieteiden ja tuote- ja yritysinnovaatioiden puolella = kauppislaisten työsarkaa. 
Perinteisellä утр. suojelun sektorilla dipt, inssit, luonnon- ja oik. tieteilijät jylläävät.

Työmarkkinoiden tieto ympäristöopetuksesta ja koulutusohjelmien sisällöstä vaikuttaa 
myös työvoiman kysyntään. Ympäristöopetus on vielä varsin uutta, vähäistä ja muuta

maan koulutusyksikköön painottunutta. Uutuuden lisäksi kauppatieteellisen ympäristö

opetuksen vähäisyys, pinnallisuus sekä kaukaisuus käytännön ratkaisumalleista koetaan 
rekrytoitumisen kannalta myös ongelmalliseksi.

Koulutusohjelmien sisällön tuntemattomuus. Kysyntää ei paljoa ole sillä tarjonnasta ei 
kovin hyvin tiedetä. Siis ammattikunnan vakiintuminen.

Ei varmaan esteitä, mutta ei ehkä suoranaista tarvetta pelkästä ympäristöjohtamisen, - 
markkinoinnin yms. osaajista. Nimenomaan siksi, että kyse on laajemmista 
kokonaisuuksista.

Professioiden välinen kilpailu

Noin puolet vastanneista näkee työmarkkinoilla professioiden tai koulutusalojen välistä 

kilpailua ympäristöjohtamisen työtehtävistä. Noin kolmannes puolestaan ei halunnut tai 

osannut kommentoida asiaa. Päällimmäisimmäksi kilpailutilanteeksi mainitaan teknillisen 

ja kauppatieteellisen koulutusalan välinen suhde, mutta myös luonnontieteellisen 
koulutusalan ihmisten koetaan kilpailevan samoista työpaikoista.

Kyllä ( kilpailua esiintyy), esim. sektorilla insinööri - kauppatieteilijä

...Enemmän ympäristötehtäviin sijoittuvat esim. Teknillisestä korkeakoulusta 
valmistuneet ja heitä haetaankin enemmän.

Voisin kuvitella, että yliopiston (biologia, maantiede yms.) opisk. mielletään paremmin 
ympäristötehtäviin soveltuviksi. Kauppatieteet ja ympäristöasiat ovat vielä melko uusi 
yhdistelmä.

... Kehitysmaa ja ympäristöalan konsulttitehtäviin haetaan paljon väkeä yliopistolta.

Kyllä (kilpailua esiintyy). Kauppatleteilijöiden ympäristöosaamista ei osata arvostaa.
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Toisaalta, kuten aiemmin jo kävi ilmi, kauppatieteellisellä ympäristökoulutuksella suun

taudutaan monien mielestä ympäristöjohtamisen alan eri osa-alueille, kuin muiden 
koulutusalojen ihmiset.

...haettaessa ilmoituksilla osaaminen yleensä spesifioidaan tarkasti ( = утр. 
suojelullinen osaaminen). Kauppislaisten täytyy paikat luoda / löytää itse.

Näkökulma ratkaisee. Kauppatieteilijöillä on paljon annettavaa kun tuodaan markat peliin. 
Siihen ei ehkä muilta утр. aloilta tulleilla ole valmiuksia.

8.7 ”Eko-ekonomin” profiili

Kyselyyn vastanneista ympäristöekonomeista siis vain kuusi toimii pääasiallisesti ja viisi 

osittain ympäristötehtävissä. Vaikka voidaan olettaa, että kyselyyn ovat ahkerammin 

vastanneet ympäristöasioista kiinnostuneet ekonomit, muodostavat he silti alle kolman

neksen kyselyyn vastanneista. Toisaalta, kuten edellä esitetyistä kyselytuloksista käy ilmi, 

kyselyyn vastanneetkin ovat hyvin eri syistä ja motiiveista tähän ympäristöekonomeiksi 
nimitettyyn joukkoon "joutuneet”.

Löytyykö ympäristötehtäviin sijoittuneista ympäristöekonomeista - "eko-ekonomeista" - 

yhteisiä piirteitä, jotka korostuvat kyselyyn vastanneisiin ympäristöekonomeihin 

verrattuna? Millainen ympäristöekonomi sijoittuu muita todennäköisemmin ympäristöalan 
tehtäviin?

Rekrytoitumiseen vaikuttavat tekijät

Suhteellisesti suurempi osa ympäristötehtäviin sijoittuniesta on miehiä kuin naisia. 

Ympäristöekonomimiehistä kolmannes, mutta naisista vain neljännes kuuluu ”eko- 

ekonomien” joukkoon. Toinen ”eko-ekonomeja” määrittävä tekijä on koulutysyksikkö; 80 % 

heistä on Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistuneita. HKKK:n voimakkaaseen 

korostumiseen vaikuttaa kuitenkin varmasti se, että 70 % kyselyyn vastanneista on 

HKKK:n kasvatteja. Myös ympäristöopintojen määrän vähäisyys Jyväskylän yliopistossa 

ennen ympäristöjohtamisen koulutusohjelman alkamista voi selittää tilannetta. Toisaalta 

on kuitenkin huomattava, että kukaan kolmesta ympäristöjohtamisen pää- tai 
sivuaineaineopiskelijasta ei kuulu "eko-ekonomien” joukkoon.

Pääainevalikoimaltaan ”eko-ekonomit” eroavat jonkin verran ympäristöekonomeista. ”Eko- 

ekonomien” joukossa on keskimääräistä enemmän organisaatiot ja johtamisen sekä 

kansantaloustieteen pääainelukijoita. He näyttävät myös olevan ympäristöasioista
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yleisesti kiinnostuneempia ja niiden parissa aktiivisemmin toimivia kuin ympäristö- 
ekonomit. Kiinnostus näkyy myös pro gradu -tutkielman motiivien kohdalla.

Suhtaumisessaan ympäristöopintoihin ”eko-ekonomit" kannattavat jonkin verran 
enemmän ympäristöopintojen sisällyttämistä pakollisena tutkintoon. Heidän joukostaan 

löytyy kuitenkin myös ekonomeja, jotka eivät tarjonnan puutteen vuoksi ole juurikaan tai 

jopa ollenkaan (tutkielmaohjausta lukuunottamatta) osallistuneet ympäristöopetukseen. 
”Eko-ekonomit” ovat jonkin verran keskimääräistä kriittisempiä opetuksen laadun ja 
määrän suhteen.

Molemmat kyselyyn vastanneet ympäristöekonomit, jotka ilmoittavat työskennelleensä 

ympäristötehtävissä ennen opintojen aloittamista kuuluvat "eko-ekonomien" joukkoon. 

Ympäristötehtäviin sijoittuneilla on myös lähes kaksi kertaa muita ympäristöekonomeja 

useammin taustallaan opiskeluaikainen työskentely ympäristötehtävien parissa ja 
kauppatieteellisen tutkinnon ulkopuolisia ympäristöopintoja.

Vaikka huomattava osa ”eko-ekonomeista” on sijoittunut ympäristötehtäviin varsinaisesti 

niihin hakematta, ovat he myös ympäristöekonomeja useammin hakeneet ympäristö

tehtäviin, niin työtä etsiessään kuin omien organisaatioidensa sisälläkin. "Eko- 

ekonomeista" 54,5 % on hakenut ympäristöalan työtä ja 63, 6 % on oman organisaationsa 

sisällä hakeutunut ympäristötehtäviin. Ympäristöekonomien kohdalla vastaavat luvut ovat 
34,2 % ja 23,7 %.

Myös ympäristöosaamisen korostamisessa ”eko-ekonomit” ovat selvästi olleet ympäristö- 

ekonomeja aktiivisempia. Lähes kaksi kolmannesta "eko-ekonomeista” mutta vain 

kolmannes ympäristöekonomeista ilmoittaa tuoneensa omaa ympäristöosaamistaa 

työnhaussa esille. "Eko-ekonomien" aktiivisemmalla hakeutumisella ympäristötehtäviin on 
varmasti kuitenkin vaikutusta edellä mainittuun tulokseen.

Työmarkkinatilanteen tekijät

"Eko-ekonomit" työskentelevät keskimäärin pienemmissä organisaatioissa kuin 

ympäristöekonomit ja heidän sijoittumisessaan korostuu selvästi valtion ja järjestösektorin 

osuus. Vain 45,5 % eko-ekonomeista on yksityisen sektorin palveluksessa kun 
ympäristöekonomeista 71% työskentelee tällä sektorilla.



85

Ympäristötehtäviin sijoittuneiden ympäristöekonomien tehtävänimikkeet ovat moninaisia. 

Vaikka ympäristötehtäviksi on tässä määritelty sekä päätoimiset ympäristötehtävät että 

tehtävät, joihin ympäristöasiat liittyvät jonkin verran, eroavat myös nämä kaksi ryhmää 
sekä sukupuoli- että sektoripainotuksiltaan toistaan.

Tehtävänimikkeet:

1. Pääasiassa 2. Jonkin verran

- kampanjavastaava 

(nainen, järjestösektori)

- projektikoordinaatori 
(nainen, järjestösektori)

- projektitutkija 

(nainen, valtiosektori)

- tilintarkastaja

(nainen, yksityinen sektori)

- ympäristövastaava 
(nainen, valtiosektori)

- ympäristöverotus-projektivastaava 
(mies, järjestösektori)

- avustaja

(nainen, valtiosektori)

- materiaalipäällikkö 
(mies, yksityinen sektori)

- neuvontapäällikkö 

(mies, yksityinen sekton)

- tuotepäällikkö

(mies, yksityinen sektori)

- vientipäällikkö
(mies, yksityinen sektori)

8.8 Kyselyn yhteenveto

Ympäristöekonomikyselyn pohjalta muodostuu kuva pienestä ympäristöekonomien 

joukosta, joka ominaisuuksiltaan on lähes ekonomien kokonaisryhmän kaltainen. 

Ainoastaan muutamia mahdollisesti ympäristötehtäviin sijoittumiseen vaikuttavia, erottavia 

seikkoja on havaittavissa. Ensinnäkin, ympäristöekonomeista merkittävä osa on naisia. 

Toiseksi, pääainevalinnoissaan he keskittyvät lähinnä viiteen pääaineeseen, jotka kaikki, 

kansainvälisiä toimintoja lukuunottamatta, ovat oppiaineita, joissa selvästi ympäristö- 
opintojaksojen tarjonta on suurinta. Kolmanneksi, suhteellisen suuri osa (noin kolmannes) 

on opiskeluaikanaan työskennellyt ympäristöasioiden parissa. Voidaan mielestäni olettaa, 

ettei ekonomien kokonaisjoukosta näin moni ole vastaavanlaisissa tehtävissä toiminut.

Ympäristöekonomien henkilökohtaisen tason kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on 

selvästi suunnannut opintoja, mikä voidaan päätellä mm. siitä, että suurin osa niistäkin 

ympäristöekonomeista, jotka eivät ole ympäristöopintojaksoja suorittaneet, olisivat
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halunneet niitä suorittaa, jos niitä olisi ollut tarjolla. Varsinaisia ympäristöaktivisteja 
joukossa on kuitenkin vain pari.

Yleisen työmarkkinatilanteen osalta ympäristöekonomit näyttävät sijoittuneen hieman 

keskivertoekonomeja huonommin. Ympäristöekonominaisten ja -miesten sijoittumisessa 

erot ovat saman suuntaisia, kuin ekonomien ja yleensäkin korkeakoulutettujen 

sijoittumisessa työmarkkinoille on havaittu. Erot ovat kuitenkin useiden työsuhteiden 

laatutekijöiden kohdalla suhteellisesti huomattavampia, pääsääntöisesti miesten eduksi.

Ympäristöalan työmarkkinoiden ia kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen kohtaaminen
nyt ia tulevaisuudessa

Vain neljännes ympäristöekonomien joukosta on rekrytoitunut ympäristötehtäviin, mutta 

noin puolet kertoo kuitenkin pyrkivänsä tai pyrkineensä ”vihertämään” toimenkuvaansa eli 

aktiivisesti vaikuttamaan työorganisaationsa ympäristöasioiden huomioimiseen. Saman 

suuruinen osa joukosta näkee ympäristöopinnoista myös olleen hyötyä nykyisessä työssä, 

mikä osoittaa, että kauppatieteellisellä ympäristönäkökulmalla on merkitystä työmark
kinoilla.

Huolimatta siitä, että kauppatieteelliset korkeakouluopinnot esimerkiksi teknillisten 

tieteiden tapaan valmistavat työvoimaa, joka perinteisesti rekrytoituu yksityiselle sektorille, 

on enemmistö ympäristötehtäviin sijoittuneista järjestöjen ja valtion palveluksessa. 

Ympäristötehtäviin rekrytoituneista suhteellisesti suurempi osa on miehiä, vaikka 

ympäristöekonomien joukko on kokonaisuudessaan hyvin naisvaltainen. Ympäristö

tehtäviin sijoittumisessa naisten ja miesten työskentelysektoreiden erot ovat merkittävät. 

Naisten ympäristötehtävät näyttävät löytyvä valtion ja järjestösektorin sisältä kun taas 
miehet sijoittuvat lähinnä yksityisen sektorin ympäristötehtäviin.

Kyselyn pohjalta on havaittavissa tiettyjä tekijöitä, jotka näyttävät korostuvan 

ympäristötehtäviin sijoittuneiden ekonomien ("eko-ekonomien”) kohdalla. Karkeasti 

luonnehtien ympäristötehtäviin sijoittumisen kannalta on eduksi jos on HKKK:sta 

valmistunut mies, on niin opinnoissa kuin vapaa-aikanakin aktiivinen ja kiinnostunut 

ympäristöasioista, omaa ympäristöalan työkokemusta joko opintoja edeltävältä ajalta tai 

opiskeluajalta ja pyrkii hakeutumaan ympäristötehtäviin joko työmarkkinoilla tai omassa 
organisatiossa.
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Suurimmiksi työmarkkinoiden ominaisuuksiin liittyviksi rekrytoitumisen esteiksi tällä 

hetkellä koetaan työnantajien asenteet, koulutuksen huono tunnettuus sekä osittain siitä 

johtuva soveltuvien työpaikkojen vähäisyys. Ekonomien huonoina puolina työpaikka- 

kilpailussa nähdään mm. teknisen osaamisen puute. Eniten professioiden välistä kilpailua 

koetaankin olevan nimenomaan insinöörien ja ekonomien välillä.

Tulevaisuuden usko on ympäristöekonomien joukossa kuitenkin vahva. Kauppatieteellisen 

ympäristönäkökulman kysynnän kasvuun luotetaan ja ekonomeilla nähdään olevan 

sellaisia koulutuksen kautta saatuja vahvuuksia, jotka tulevat tulevaisuudessa lisäämään 
merkitystään ympäristöasioiden hoitamisessa yritysmaailmassa.

Kauppatieteellisen ympäristöopetuksen nykytaso ia tulevaisuuden kehityshaasteet

Kauppatieteellisen ympäristöopetuksen tarpeellisuutta ei ainakaan ympäristöekonomien 

keskuudessa kyseenalaisteta, vaan ympäristönäkökulman sisällyttämistä jokaisen 
ekonomin pakollisiin opintoihin kannatetaan laajasti. Tämänhetkisten opintojen ei 

kuitenkaan katsota täysin vastaavan työmarkkinoiden tarpeita. Sekä määrässä että 

laadussa on selvästi parantamisen varaa. Ympäristöopintoja halutaan kehitettävän 

monitieteellisessä yhteistyössä mm. työmarkkinoiden kanssa käytännöllisempään, 

ympäristöjärjestelmiä ja muita konkreettisia välineitä korostavampaan suuntaan. Voidaan 

siis sanoa, että tällä hetkellä opetuksen vähäisyys, yleiselle tasolle jääminen ja 

pinnallisuus koetaan rekrytoitumisen kannalta ongelmiksi, sillä työmarkkinoilla 

ekonomeilta koetaan kaivattavan konkreettista ympäristöosaamista.

9. YMPÄRISTÖEKONOMIEN HAASTATTELUT

Ympäristötehtäviin rekrytoituneiden ympäristöekonomien joukosta on empiiristä osaa 
varten haastateltu kolmea henkilöä. He edustavat kolmea eri työnantajasektoria: julkista, 

yksityistä sekä järjestösektoria. Tässä luvussa käydään läpi näiden haastattelujen antia 
keskittyen kolmeen aihepiiriin (ks. liite 6), jotka ovat:

• tämänhetkisen työn saantiin sekä työtehtäviin ja organisaatioon liittyvät kysymykset

• näkemykset ja kokemukset ympäristöalan työmarkkinoista ekonomin näkökulmasta

• kauppatieteellinen ympäristöopetus nyt ja tulevaisuudessa
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9.1 Eeva-Liisa Lilja, Suomen biodynaaminen yhdistys

Järjestösektoria ympäristöekonomien haastatteluissa edustaa projektikoordinaattori Eeva- 

Liisa Lilja Suomen biodynaamisesta yhdistyksestä. Hän on valmistunut HKKK:sta vuonna 

1997 pääaineenaan talousmaantiede ja työskennellyt nykyisen työnantajansa palveluk

sessa 2,5 vuotta. Lilja on suorittanut 12-16 opintoviikkoa ympäristöopintojaksoja ja tehnyt 

pro gradu -tutkielmansa oman kiinnostuksen pohjalta toimeksiantona nykyiselle työnanta- 
jaorganisaatiolleen.

Vuonna 1946 perustettu Suomen biodynaaminen yhdistys on biodynaamisen viljelyn sekä 

monipuolisen ympäristöystävällisen maatalouden edistämiseen keskittynyt organisaatio. 

Yhdistyksen toimialaan kuuluvat mm. viljelyneuvonta, kansainvälisen Demeter- 

laatumerkin myöntäminen, kurssitoiminta, Demeter-lehden ja kirjallisuuden julkaiseminen 
sekä erilaiset ekologisen maatalouden projektit (Suomen biodynaaminen yhdistys, 

esittelylehtinen, 1998). Vakituisia ja osa-aikaisia työntekijöitä yhdistyksellä on kahdeksan 

ja heistä kolmella on kaupallinen ja lopuilla luonnontieteellinen koulutustausta. Lilja kertoo 
valinneensa itselleen apulaisen ja samalla työnsä jatkajan luonnollisena valintana 
kauppakorkeakoulun kasvateista.

Oma työ proiektikoordinaattorina

Pro gradu -tutkielman oli Liljan mukaan se ensisijainen pohja, jonka kautta nykyinen 

työmahdollisuus tuli eteen. Tutkielman lisäksi myös talousmaantieteen opinnot sekä 

vankka kiinnostus luomuaiheeseen yhdistettynä perusteelliseen ja periksiantamattomaan 

luonteen laatuun vaikuttivat osaltaan työ saamiseen. Koska Liljan työ projekti- 

koordinaattorina vaatii osaamista koko tuotantoketjun alueelta aina viljelyneuvonnasta 

logistiikan suunnitteluun ja markkinointiin, arvelee hän myös kaupallisten opintojensa 

monipuolisuudesta olleen rekrytoitumisen kannalta hyötyä. Sen sijaan työkokemuksella 

hän ei näe olleen vaikutusta, sillä vaikka sitä oli opiskeluvuosien varrella kertynyt, oli se 

hyvin hajanaista. Opiskeluvuodet kun sijoittuivat juuri aikaan, jolloin varsinaista alan kesä- 

tai muutakaan työtä ei laman vuoksi paljoakaan ollut tarjolla.

Lilja kokee kaupallisen koulutuksen olevan ehdoton voimavara ellei välttämättömyyskin 

hänen nykyisen työtehtävänsä hoidossa. Luomutuotteiden edistämiseen on hänen 

mukaansa jo kauan kaivattu kaupallisempaa lähestymistapaa. Tällä hetkellä Lilja toimii 
”Luomukassi" -projektin vastaavana ja uuden tuotteen lanseerauksessa alusta loppuun on 
kaupallinen näkemys ollut ehdoton edellytys.
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...koska tää tämmönen sektori, sanotaanko, että tää on niin kun luomu & maatalous, 
markkinointi niinkun nykyajassa, niin tässä kombinaatiossa tarvitaan ehdottomasti juuri 
tämmöstä kauppatieteellistä ja markkinointinäkökulmaa. Ja se on perinteisesti puuttunut
Suomessa ja siitä paljon johtuu vaikka tämäkin luomutuotteiden takkuine alku....mä oon
tuonu tähän perinteiseen agrologihegemoniaan niin sitten niinkun ihan uuden sävyn.

Kauppatieteellisen näkemyksen ja ympäristöasioiden tuntemuksen yhdistelmä onkin Liljan 

mielestä nykyisiä tämänhetkisiä työtehtäviä ajatellen paras mahdollinen yhdistelmä. 

Perinteisiin kauppatieteellisen alan työtehtäviin hän kuitenkin toisaalta arvelee oman 

"puhtaan" kaupallisen osaamisensa olevan aika ohuella pohjalla, sillä taloustieteen 

oppiaineiden opintojaksojen valitseminen "sieltä täältä” ei mahdollistanut riittävää syven

tymistä sellaisiin kauppatieteellisiin osaamisalueisiin, kuten esimerkiksi markkinointiin tai 

laskentaan. Tutkielman kautta hankittu mm. viljelijäverkottumiseen liittyvä ympäristö

osaaminen sen sijaan on osoittautunut hyödylliseksi muissakin ympäristöasioihin 
liittyvissä projekteissa.

Ympäristöalan työmarkkinat

Omassa työssään Lilja kertoo huomanneensa kauppatieteellisen koulutustaustan 

herättävän yhteistyökumppaneissa jonkin verran kummastusta ja kysymyksiä. Ympäristö

asioita ja kaupallista näkökulmaa pidetään hänen mukaansa vielä aika ristiriitaisena 

yhdistelmänä. Varsinkin viranomaisille, maatalouselinkeinon harjoittajille sekä erilaisille 

maaseudun elinkeinokeskusten edustajille on joskus saanut perustella osaamistaan. 

Syyksi tähän Lilja mainitsee mm. sen, että varsinkin viranomaispuolella sekä maaseudulla 
ekonomin toimintakenttä on perinteisesti ollut hyvinkin rajattu.

...kyllä siellä se on hyvin rajottunu ollu tähän saakka se ekonomin niinkö toimenkuva. Se 
on ollu siellä tosiaan sitten talon tilintarkastajina ja kirjanpitäjinä sun muuta, mutta että he 
aktiivisesti osallistuis siihen konkreettiseen toimintaan ja sitä kehittäis, niin se on kyllä vielä 
aika lailla uutta, että siinä on kyllä kasvunäkymät kovat, mutta että vielä vähän vierasta.

Työnantajien näkökulmasta tilanne on Liljan mukaan ainakin hänen kokemustensa 

perusteella saman kaltainen. Työnantajapuolella ei oikein olla tietoisia kauppatieteellisestä 

ympäristöopetuksesta eikä oikeastaan mitä kauppatieteellisellä ympäristönäkökulmalla 

yleensäkään tarkoitetaan. Hän kaipaisikin niin HKKK:Itä kuin koko korkeakoulu

laitokseltakin yritysmaailmaan päin enemmän tiedotusta mm. koulutussisällöistä ja 
tutkinnoista.
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Kokonaisuutena Lilja uskoo kuitenkin ympäristöekonomien tarpeen ja kysynnän 

työmarkkinoilla kasvavan, kun ympäristöasioiden merkitys kaikessa liiketoiminnassa 

lisääntyy. Hän pitääkin tärkeänä, että resursseja ympäristöasioiden sisällyttämiseen 
kauppatieteelliseen koulutukseen löytyy jatkossakin.

Kauppatieteellinen ympäristökoulutus

Omista ympäristöopinnoistaan Lilja kertoo hyödyllisintä olleen erilaisten näkökulmien ja 

ympäristöasioihin liittyvien perusajattelutapojen oppiminen. Asioiden kriittinen ja 

analyyttinen tarkastelu tuli varsinkin ympäristöopetuksessa esille. Toisaalta huonoina 

puolina ympäristöopetuksessa oli näkökulmien jääminen usein suurten teollisuusyritysten 
tasolle, kauas esimerkiksi PK-yritysten todellisuudesta.

...elikkä kyllä siellä pyöriteltlin juuri metsäfirmoja paljon ja semmosta hyvinkin 
korkealentosta tää analyysi ja ympäristöraportteihin tutustuminen oli, että ihan käytännön 
elinkaarianalyysiin ja opiskelua miten niitä voi rakentaa ja ympäristövaikutusten laskentaa 
ja analysointia ihan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, tämmösten pienten talojen 
resursseilla...käytännönläheisyys, niin sitä kyllä kaipaa ja jäi kaipaamaan opetuksesta.

Toiseksi näkökulmaksi, jonka Lilja mainitsee ympäristöopetuksessa jääneen vähälle ovat 

ns. viherpesun taakse näkemisen välineet. Todellisten ympäristötekojen, ympäristö
vaikutusten jne. löytämiseen sekä eri yritysten ympäristöasioiden realistiseen vertailuun 

olisi paneuduttava enemmän ja kauniiden luontokuvien ja sanahelinän läpi olisi keskityt

tävä etsimään todellisia asioita. Tämä näkökulma liittyy Liljan mukaan kauppatieteelliseen 

koulutukseen siltäkin kannalta, että opetuksessa tulisi toisaalta myös pyrkiä kouluttamaan 

ihmisiä siten, että he myöhemmin työelämässä kykenisivät tuomaan oman 

organisaationsa ympäristötiedot julki yleiskielellä ja ymmärrettävästi sekä kehittämään 

yksinkertaisia mutta selkeitä mittareita ja indikaattoreita. Lilja korostaa, ettei ympäristö

asioiden parissa työskentely enää ole mitään "risupartojen " touhua, vaan se vaatii 

vakavasti otettavia ammatti-ihmisiä korkeassa asemassa ja kauppatieteellisen 

korkeakoulutuksen on pysyttävä mukana kehityksessä. Lilja kannattaakin ehdottomasti 

ympäristönäkökulman sisällyttämistä sekä pakollisiin opintoihin että kaikkien oppiaineiden 

kokonaisuuksiin. Ekonomeilla eikä ekonomikoulutuksella kummallakaan ole hänen 

mukaansa varaa unohtaa ympäristöasioiden lisääntyvää merkitystä yritysmaailmassa.

...ja kauppakorkeakoulu, joka perinteisesti tuottaa tallasta johtoportaaseen tai ainakin täällä 
lailla päättävään asemaan sijoittuvia ihmisiä, niin kyllä koulun suuri vastuu ja velvollisuus 
on tarjota tällanen ihan realistinen kuva, niin tähänkin ympäristön tilaan Suomessa ihan 
perusopinnoissa jo. Tää ympäristöasia tulee vaikuttamaan ihan kaikkeen tulevaisuudessa, 
että ihan joka ammatin edustajan täytyy kyllä melkeen ihan läpi koko ammattihierarkian 
läpi nähdä ympäristönäkökulma ja sen velvotteet työssään.



91

Ympäristön kannalta ekonomien vaikutusmahdollisuudet yritysmaailmassa ovat Liljan 

mukaan laajat, sillä he yleensä vaikuttavat yritystoiminnassa kokonaisvaltaisesti ja ovat 
usein sijoittuneet korkeille vaikutusvaltaisille paikoille yrityksissä.

9.2 Mervi Mattila. Ympäristöministeriö

Mattila edustaa haastatteluissa julkisen sektorin ympäristötoimintoja. Hän työskentelee 

Ympäristöministeriössä EU-toimintoihin liittyvänä avustajana ja on valmistunut HKKK:sta 

vuonna 1998 pääaineenaan kansantaloustiede. Sivuaineinaan hän opiskeli laskentatointa 
sekä taloustieteen menetelmiä. Pro gradu -tutkielmansa Mattila teki omaan kiinnos

tukseen sekä tutkielman ohjaajan ehdotukseen pohjaavasta aiheesta: ilmasto- 

sopimuksista ja päästöjen oikeudenmukaisesta allokoinnista. Muita ympäristöopintoja hän 

on ylimääräisinä opintojaksoina suorittanut 18 opintoviikkoa. Nykyisen työnantajansa 

palveluksessa Mattila oli haastattelun aikoihin (huhtikuussa 1999) työskennellyt aluksi 3 

kuukautta harjoittelijana ja sen jälkeen noin kuukauden vakituisessa työsuhteessa.

Oma työ avustajana ministeriössä

Nykyisen työnsä Mattila kertoo saaneensa pääasiassa harjoittelupaikan sekä pro gradu - 

tutkielman avulla. Oltuaan harjoittelijana ministeriön toisella osastolla hän sai tietää 

avoimesta paikasta ja päätti hakea sitä. Mattila arvioi tutkielmansa vaikuttaneen paljon 

työn saamiseen, sillä vaikka tällä hetkellä työnkuvaan ei varsinaisia ympäristötehtäviä 

sisällykään, niin ympäristöasioiden kokonaiskentän ymmärtäminen laajalta pohjalta on 

kuitenkin tärkeää. EU-asioiden parissa työskennellessä on ymmärrettävä mistä puhutaan 

ja missä mennään. Toiseksi valintaan vaikuttaneeksi tekijäksi Mattila mainitsee 

joustavuuden. Puheenjohtajakauden vuoksi tehtävään haluttiin henkilöä, joka on valmis 

työskentelemään hyvin joustavasti. Myös sen, että hän oli "tuttu talossa” Mattila uskoo 
edistäneen rekrytoitumista.

Ympäristöministeriössä lähes kaikki ovat toiminnan luonteesta johtuen niin sanottuja 
ympäristöihmisiä. Koulutusaloittain tarkasteltuna suurin osa henkilöstöstä on Mattilan 

mukaan biologeja ja limnologeja. Myös energiatalousihmisiä löytyy, mutta ekonomeihin 

Mattila ei ole vielä yhtä lukuunottamatta törmännyt. Yliopiston valtiotieteellisestä tiede
kunnasta valmistuneita sen sijaan on useita. Varsinaiset ympäristötehtävät ministeriössä 

ovat Mattilan mukaan suurimmaksi osaksi hyvin spesifejä asiantuntijatehtäviä, joiden 

hoitamisessa tarvitaan yleensä luonnontieteellistä taustaa. Mattila huomauttaa kuitenkin,
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että energiaveroihin sekä kauppaan liittyvät ympäristönäkökulmat voisivat olla 
soveltuvampia tehtäviä nimenomaan ekonomeille.

Työmarkkinat nyt ia tulevaisuudessa

Ekonomien kannalta julkisen hallinnon ja varsinkin valtion ympäristötyömarkkinat ovat 

Mattilan mukaan ongelmalliset mm. siksi, että virkojen avautuminen riippuu paljolti 

Valtionvarainministeriöstä ja määrärahoista. Yleisesti työmarkkinoilla hän näkee omien 

kokemustensa pohjalta kolme ympäristöekonomeihin liittyvää ongelmaa. Ensinnäkin, 

työnantajapuolen tietämys kauppatieteellisen koulutuksen ympäristöulottuvuudesta on 

hyvin huono. Toisena ongelmana hän mainitsee ekonomien luonnontieteellisen 
tietämyksen puutteen.

...itseasiassa kaikki konsulttifirmat, joihin mä otin yhteyttä, niin ne oli kaikki kiinnostuneita, 
mutta ei niillä sit kuitenkaan oikeesti ollu mitään sellasta työtä, et olis kuitenki pitäny 
ymmärtää jotain niiku luonnontieteistä...

Kolmas ongelma on konkreettisiin työvälineisiin, kuten esimerkiksi ympäristöjärjestelmiin, 
liittyvän osaamisen puute.

Että mul tuli ainakin aina se vastaan, etten mä osannu sanoo mitä mä osaan. ...eikä 
kellään oo varaa tai sitä asiantuntemusta ryhtyy opettamaan, et isoihin firmoihin ne haluu 
jonkun joka osaa suoraan tulla tekemään niille jonkun jutun pystyyn.

Toisaalta Mattila huomauttaa pienissä konsulttiyrityksissä kuitenkin suhtautumisen 

kauppatieteellistä ympäristönäkökulmaa ja -koulutusta kohtaan olleen erittäin kiinnos

tunutta ja sitä tunnuttiin myös arvostettavan. Hän arveleekin näiden organisaatioiden 

kaipaavan myös liikkeenjohdollista tietämystä omaavien ympäristöalan ihmisten taitoja.

Palautetta kauppatieteellisestä ympäristökoulutuksesta

Kauppatieteellinen ympäristöopetus oli Mattilan mielestä mielenkiintoista ja hauskaa, 

mutta varsinkin asiasta jo oman kiinnostuksen kautta aika paljon tietävän opiskelijan 

näkökulmasta asioiden käsittely jäi hyvin pinnalliselle ja yleiselle tasolle. Mattila koki 
opintojaksoista suoriutumisen myös suhteellisen helpoksi. Toisaalta hän kuitenkin arvelee 

tietyn yleisnäkemyksen ympäristöasioista olevan myös tärkeää. Oman ennakko- 
tietotasonsa vuoksi hän olisi kuitenkin kaivannut opetukseen mm. perusasioita 

ympäristönsuojelusta sekä syvemmälle aiheisiin meneviä jatkokursseja, joissa painopiste 

olisi yleisten periaatteiden sijaan ollut enemmän käytännön sovelluksissa ja ongelmissa.
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Esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö opetuksessa toisi Mattilan mielestä myös 

työmarkkinoiden näkökulmaa opetuksen sisältöön ja sen kehittämiseen. Opetus pysyisi 

ajan tasalla ja opiskelijat saisivat sellaista tietoa, josta olisi konkreettista hyötyä 

myöhemmin työmarkkinoilla. Toisaalta myös työmarkkinoille tulisi sitä kautta tietoa 
kauppatieteellisestä ympäristöopetuksesta.

Mattila viittaa HKKK:ssa 90-luvun puolivälissä tehtyyn selvitykseen, jossa koulun 

opiskelijoilta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan kauppatieteellisiä ympäristöopintoja 

kohtaan. Sen pohjalta ei kiinnostusta suuremmalti löytynyt ja Mattila toteaakin, että sen 

perusteella ei opetuksen lisääminen näyttäisi olevan järkevää. Mattila kertoo itsekin 

joutuneen tilanteisiin, joissa ympäristökurssit, joita hän olisi halunnut HKKK:ssa suorittaa, 

peruutettiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toisaalta joidenkin ekonomien ympäristö

asioiden tietämys on Mattilan mielestä kuitenkin jopa ”järkyttävän huono” ja 

suhtautuminen ympäristöasioihin yritystoiminnassa "suorastaan vanhoillinen”. Näin ollen 

ympäristönäkökulmiin keskittyvän opetuksen kehittäminen on kuitenkin tärkeää.

Ympäristöopetuksen integroimista kaikkeen opetukseen Mattila ei näe realistisena 

vaihtoehtona, sillä se vaatisi koululta ja opetushenkilöstöltä kokonaisuutena täydellistä 

asenteellista muutosta. Resurssinäkökulmasta Mattila arvelee, että ympäristöopetuksen 

keskittyminen yhteen kauppatieteelliseen korkeakoulu-yksikköön, esimerkiksi Jyväsky
lään, olisi järkevää, sillä aihealueeseen erikoistumiseen tarvitaan paljon pintaa 

syvemmälle menevää opetusta laajalta alueelta ja se taas vaatii resursseja. Toisaalta 

kuitenkin ympäristöopetuksen tarjonta kaikille ekonomeille heidän omassa koulutus

yksikössään on tärkeää muunmuassa siksi, että kynnys lähteä täydentämään omia 
opintojaan johonkin muuhun koulutusyksikköön on aika korkea.

Omalla kohdallaan Mattila kertoo pro gradu -tutkielman olleen ehdottomasti paras osa 

ympäristöopintoja. Sen kautta oli mahdollisuus pohdiskella ja tarkastella asioita 

syvemmältä. Tutkielman ohjaus oli hänen mukaansa myös asiantuntevaa ja hyvää ja 
innostusta aihetta kohtaan löytyi omalta (kansantaloustieteen) laitokselta paljon.

9.3 Sampo Päällysaho. Kesko Ovi

Yksityisen sektorin yritystoimintaa haastatteluissa edustaa neuvontapäällikkö Sampo 

Päällysaho Keskosta. Hän on valmistunut HKKK:sta vuonna 1997 pääaineenaan organi

saatiot ja johtaminen ja sen sisällä suuntautumisvaihtoehtona ympäristö ja liiketoiminta. 

Keskolla Päällysaho on työskennellyt valmistumisestaan lähtien. Ympäristöopintoja hän
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on tutkielmansa lisäksi suorittanut noin 16 opintoviikkoa. Pro gradu -tutkielmansa 

Päällysaho teki toimeksiantona Keskon kansainvälisiin toimintoihin. Tutkielman aihe 

käsitteli ympäristöasioita yrityksen sidosryhmäsuhteissa. Aihe liittyi Päällysahon mukaan 

suoraan hänen omiin kiinnostuksenaiheisiinsa sekä myös opintojen suuntautumiseen.

Työnantajaorganisaationa Kesko on suuri ja monialainen markkinointi- ja logistiikkayritys 
sekä kaupan konseptien ja toimintamallien kehittäjä. Sen pääasiallinen toiminta keskittyy 

päivittäistavara-, käyttötavara- sekä rauta- ja maataloustavarakauppaan ja se työllistää 

noin 11000 henkilöä. Keskon suurimpia asiakkaita ovat К-kauppiaat sekä muut 

tukkuasiakkaat (Kesko, vuosikertomus 1998, 1, 32). Kesko julkaisee ympäristöraporttia. 
Vuoden 1998 raportin esipuheessa todetaan, että yhteiskunnallinen vastuu ja sen sisällä 

ympäristöasiat ovat osa Keskon johtamiskulttuurin perusarvoja. -Kesko pyrkiikin olemaan 

edelläkävijä oman alansa ympäristöasioiden huomioimisen kehittämisessä (Kesko, 
ympäristöraportti 1998, 1).

Oma työ Keskolla

Pro gradu -tutkielman tekemisen jälkeen Päällysaho rekrytoitiin heti Keskolle jatkamaan 

työtä. Rekrytointipäätökseen vaikuttaneita tekijöitä Päällysaho arvioi olleen lähinnä 
organisaation tutkielmatyöskentelystä saama tieto hänen osaamisestaan ja kyvyistään 

sekä hänen aiempi kokemuksensa vähittäiskaupan alalta. Keskolla työskentelyn aikana 

työtehtävät ovat vaihtuneet kolme kertaa ja tällä hetkellä varsinaisten ympäristöasioiden 

merkitys on työtehtävissä ei ole hallitseva. Nykyistä työtään Päällysaho kuvaa 
seuraavasti:

...mä oon oikeestaan siinä tilanteessa, että yksikössäni meillä on vastuulla toki 
vähittäiskaupan neuvonta, liikkeenhoidon neuvonta ja markkinoinnin neuvonta ja siilon me 
ollaan tilanteessa, jossa me puhutaan sekä markkinointineuvonnan osalta ympäristö- 
imagosta , -mielikuvasta, -viestinnästä, vähittäiskaupan tarjonnasta mallia Pirkka- 
luomutuotteet eli valikoiman rakentamisesta. Sitten taas liikkeenjohdon neuvonnan puolella 
meille tulee eteen kiinteistöihin liittyviä asioita, energian säästöt, sisäinen kierrätyspiste, 
ulkoinen kierrätyspiste ja oikeestaan ne on mun vastuulla olevien neuvojien työsarkaa tällä 
hetkellä.

Ympäristöosaamista Päällysaho kertoo hankkineensa sekä opintojen kautta että mm. 

Ekokuluttajamessujen järjestämisen kautta. Ympäristöosaamisella hän arvelee olleen 

eniten vaikutusta lähinnä tutkielmatoimeksiannon saamiseen ja sitä kautta ensimmäiseen 

työtehtävään, oman yksikön ympäristövastaavaksi, sijoittumiseen.
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Työn kannalta tärkeänä Päällysaho näkee kokemuksen ja harrastuneisuuden lisäksi myös 

oikein koostetut koulutuksen kautta saadut tiedot. Vankka teoreettinen pohja kauppa

tieteellisessä perusosaamisessa, hänen kohdallaan sidosryhmäjohtamisessa ja -analyy

sissä, lisättynä asiaan liittyvällä ympäristönäkökulmalla on hänen mukaansa osoittautunut 
toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ympäristöalan työmarkkinat nyt ia tulevaisuudessa

Keskolla ympäristötehtävissä on tällä hetkellä pääasiassa teknillisen koulutusalan 

saaneita henkilöitä, mutta myös joitakin kauppatieteen maistereita ja elintarvike- 

ekonomeja löytyy. Ihmisten työtehtävät vaihtuvat ajan myötä ja eivätkä ympäristöasiat 
välttämättä tule liittymään kaikkiin työtehtäviin. Päällysaho korostaakin, että ympäristö- 

opintojen lisäksi tarvitaan myös muuta osaamista: ekonomien kohdalla siis lähinnä 
kauppatieteellistä osaamista.

Työmarkkinoilla eli yrityksissä Päällysaho näkee ympäristöasioiden olevan yleensä tiiviisti 

sidoksissa laatuasioihin, minkä hän katsoo myös tukevan näkemystä siitä, ettei puhdas 

ympäristöosaaminen kauppatieteellisinä opintoina ole työmarkkinoiden näkökulmasta 

riittävää. Sekä ympäristötehtäviin että muihinkin tehtäviin rekrytoitumiseen vaikuttavat 

opintojen lisäksi myös muut tekijät, kuten kokemus, henkilökohtaiset ominaisuudet jne. 

Näiden merkitys korostuu Päällysahon mukaan varsinkin joidenkin pääaineiden kohdalla.

Ehkä enemmän katotaan sitä mikä on muukin työkokemus. Ei pelkästään se, että mitä on 
opiskeltu oo se ratkaiseva tekijä vaan se et kuka sä oot on se ratkaseva tekijä. Totta kai sit 
tämmöset erityisosaamisalat mallia kovalla puolella rahotus on ihan selkeetä 
erityisosaamista, mutta työnantajapuolelta niin ainakin itse nään sen niin, että ootpa sitten 
lukenu markkinointia, johtamista, tän tyyppisiä aineita, joissa matemaattinen lahjakkuus ei 
oo se enssijainen, niin silloin ratkaisee sun oma osaaminen eikä välttämättä tää niikyn - 
miten tän nyt muotoilis - kauppatieteellinen ympäristöopetus.

Niin kauppatieteellistä ympäristökoulutusta kuin ekonomikoulutusta yleensäkin koskeva 

tietämys ja tuntemus on Päällysahon mukaan työnantajapuolella aika huonoa. Hän 

mainitseekin sen mahdollisena esteenä ekonomien rekrytoitumiselle ympäristötehtäviin.

Työnantajien tietämys kauppatieteellisestä opetuksesta yleensä on ehkä tämä semmonen, 
et siinä meillä on petraamista. Ei pelkästään ympäristöosaamisen kannata vaan meillä tällä 
hetkellä edellinen sukupolvi on käyny erilaista kauppakorkeakoulua ja saanu erilaista 
opetusta ja se tietämys siitä, että opetus on monimuotoista puuttuu. Ympänstöopetus on 
ehkä saanu huomiota siitä, että samalla kun kauppakorkeakoulu on alkanu tarjota 
tämmösiä opintokokonaisuuksia, niin saman aikaisesti yritykset on vihertyny.
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Päällysaho ehdottaakin mm. alumnitoimintaa sekä yritysmaailman kanssa tehtyä yhteis

työtä keinoiksi saada tietoa eteenpäin. Tulevaisuuden kehityssuuntana työmarkkinoilla 

Päällysaho näkee mm. PK-sektorin yritysten ympäristöasioihin liittyvien osaamistarpeiden 
kasvun.

Eli kun muutama vuosi sitten päätettiin, että Kesko muuttuu ympäristömyötäisemmäksi, 
niin seuraavassa vaiheessahan meille varmaan keskeisin sidosryhmä К-kauppiaat ja K- 
kaupat on nyt se kohderyhmä. Ja mun mielestä se on ihan luontevaa, että mallia Nokia tai 
Kone, jonka mainitsit, niin myös heidän tärkeimmät sidosryhmänsä on nyt tän muutoksen 
edessä, koska muuten se itse isompi yritys ei voi mennä seuraavaa askelta eteenpäin. Ja 
kyllä mä näen sen, että meidän suunnalta niin kyllähän me tavarantoimittajille esitetään 
näitä kysymyksiä. Meidän tavarantoimittajissa on PKT- yrityksiä ja meidän asiakkaissa on 
PKT-yrityksiä. Et ihan luontaisestikin vois käydä näin, että seuraavaks pohditaan asiaa 
pienemmällä tasolla kuten kuinka toimit omassa tilitoimistossa tai kuinka toimit omassa 
ATK-fírmassa.

Kauppatieteellinen ympäristöopetus: palautetta ia kehittämisehdotuksia

Päällysahon mukaan kaikissa oppiaineissa tulisi olla ympäristönäkökulmiin pohjautuvaa 

opetusta. Kokonaisuudessaan hän pitää kauppatieteellistä ympäristöopetusta tai 

ympäristöjohtamiseen liittyviä opintoja lähinnä lisäarvona ekonomin koulutuksessa.

Mun mielestä tärkeintä on varmaan se, että pystyy yhdistämään sen muun aiemman
opiskelun niinkyn tässä syventävässä vaiheessa ympäristöasioihin.....kyllä se meidän
koko tutkinto, niin tämmönen yleispätevyys on semmonen mitä meiltä odotetaan. Ei 
välttämättä sitä, että me oltais hirveen viherpeukalolta tai kovin niikyn filosofisesti 
vihertäviä.

Toisaalta Päällysaho kuitenkin korostaa ympäristöasioihin liittyvän kokonaisnäkemyksen 

tärkeyttä opetuksen tarjonnassa ja mainitsee omana mieleen jääneenä kokemuksenaan 

HKKK:n opetuksesta lukemisseminaarin, jossa käytiin läpi monen tieteenalan näkökulmia 
joukkoon ympäristöongelmia usean vuoden ajalta. Päällysaho kiittelee opintojakson 

antamaa monipuolista perspektiiviä erilaisiin ympäristökysymyksiin.

Päällysahon mukaan kauppatieteellisen ympäristöopetuksen olennaisin tehtävä olisi 

tarjota mahdollisuus kauppatieteellisen perusosaamisen hankkimisen jälkeen fokusoitua 

ympäristökysymyksiin ja hankkia sitä kautta lisäarvoa ekonomin koulutukselle. Opetuksen 
organisoimista omaksi pääaineekseen hän ei näe järkeväksi ratkaisuksi, sillä se koostuisi 

osasista, jotka kaikki ovat pieni osa-alue jostain suuremmasta kokonaisuudesta, kuten 

ympäristölaskenta laskentatoimen kokonaisuudesta. Päällysaho korostaakin, että ensin 
on perehdyttävä pääaineen tai kauppatieteellisen osa-alueen perusteoriakehikkoon ja 

sitten vasta lähdettävä soveltamaan ympäristönäkökulmia niihin ja opetuksen on tarjottava 
mahdollisuudet tähän.
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Käytännön kehittämisratkaisuiksi Päällysaho nostaa esiin mm. pakollisen 

ympäristöasioiden merkitystä yritystoiminnassa käsittelevän opintojakson ottamista 

kaikkien perusopintoihin. Tämän lisäksi olisi hänen mukaansa järkevää, että HKKK:ssa 

kaikki ympäristöopinnot olisi koordinoitu yhden laitoksen kautta, vaikka eri opintojaksot 

täydentäisivätkin eri pääaineiden opintoja. Yksittäisistä opintosuunnista HKKK:ssa jäi 

Päällysaho kaipaamaan ympäristölogistiikan opetusta. Sitä pitäisi hänen mukaansa olla 

tarjolla, sillä se liittyy hyvin läheisesti hyvin moneen liiketoiminta-alueeseen ja niiden 
ympäristökysymyksiin.

9.4 Yhteenveto ympäristöekonomien haastatteluista

Kaikkien haastateltujen kohdalla ympäristöopintojen ja ennen kaikkea pro gradu - 

tutkielman merkitys tulee ympäristötehtäviin rekrytoitumisessa voimakkaasti esille. 

Tutkielman vaikutukset näkyvät usealla tavalla. Kaksi haastatelluista teki tutkielmansa 

toimeksiantona nykyiselle organisaatiolleen ja rekrytoituivat sitä kautta suoraan 

organisaatioon. Organisaation tutkielmatyöskentelyn kautta ekonomin taidoista, kyvyistä 

sekä kiinnostuksesta saadut tiedot ovat selkeästi vaikuttaneet rekrytointipäätöksiin. 

Toisaalta ekonomit ovat tutkielmassa tiettyyn aiheeseen perehtymisen kautta on kokeneet 

saaneensa tietoja ja taitoja, jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi niin rekrytoitumis- 
vaiheessa kuin rekrytoitumisen jälkeenkin.

Nykyisen työskentelyorganisaation ulkopuolella hankitun työ- ym. kokemuksen merkitys ei 

haastatteluissa yhtä lukuunottamatta ole ollut olennainen tekijä. Sen sijaan harjoittelun ja, 

kuten edellä jo mainittiin, organisaation toimeksiantotutkielman tekijästä saamien 

kokemusten on selvästi koettu vaikuttaneen rekrytoitumiseen. Opintojen kautta saaduista 

tiedoista ja taidoista positiivisina rekrytoitumiseen vaikuttavina tekijöinä haastatteluissa 
esiin nousevat monipuolinen ja laaja näkemys ympäristöasioista sekä perinteisen 
kauppatieteellisen näkökulman hallinta.

Työmarkkinoilla oleva tieto niin tämän päivän kauppatieteellisestä tutkintorakenteesta 

yleensä kuin kauppatieteellisestä ympäristökoulutuksestakin koetaan erittäin vähäiseksi. 

Kauppatieteellisen ympäristönäkökulman määrittely sekä tarpeellisuus varsinaisiin 

työtehtäviin ja rekrytoitumiseen liittyen on työmarkkinoilla vielä epäselvää, eivätkä 

ympäristöekonomit koe vielä kykenevänsä aina itsekään määrittelemään osaamistaan. 
Rekrytoitumisen kannalta tämä on luonnollisesti ongelmallista.
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Ympäristöopetuksen merkitys koetaan kuitenkin erittäin tärkeäksi ja merkityksen 

ennustetaankin tulevaisuudessa edelleen kasvavan. Ympäristöasioiden huomioimisen 

uskotaan laajenevan ja etenevän suurista yrityksistä pienempiin ja liiketaloudellisen 
tuntemuksen ja ympäristönäkökulman yhdistämisen tarve tulee huomattavasti 

kasvamaan. Korkeakoululaitokselta kaivataankin selvästi voimakkaampaa tiedotus- ja 

yhteistyötoimintaa työmarkkinoiden kanssa, jotta koulutus ja sen kehittäminen kyetään 

pitämään ajan tasalla. Tietoisuuden lisääminen nähdään tärkeänä myös siksi, että 

ympäristötietoisia ekonomivaikuttajia tarvitaan talouselämän palvelukseen rakentamaan 
kestävämpää tulevaisuutta.

Haastateltujen kokemukset ja kertomukset rekrytoitumisestaan ja työstään tukevat 

Päällysahon esille nostamaa kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen mallia, jossa 
ympäristöosaaminen on perinteisen kauppatieteellisen osaamiseen liittyvä ja sitä tukeva 

lisäarvo eikä esimerkiksi oma pääaineensa tai kooste eri osa-alueiden ympäristö

näkökulmia käsitteleviä opintojaksoja. Myös näkemykset ympäristöasioihin liittyvän 

osaamistarpeen lisääntymisestä nimenomaan PK-sektorilla puoltavat opintomallia, jossa 

ns. perinteinen kauppatieteellinen osaamisalue yhdistettynä siihen liittyvillä ympäristö

näkökulmilla sekä toisaalta myös kokonaisvaltaisella näkemyksellä ympäristöasioiden 

merkityksestä yhteiskunnassa ja taloudessa olisi rekrytoitumisen kannalta hyvä ratkaisu. 

Opetuksen kehittäminen nykyistä enemmän työnantajien ja yritysmaailman osaamis
tarpeiden pohjalta koetaan myös hyvin tärkeäksi.

Tämänhetkisen ympäristökoulutuksen konkreettisiksi ongelmina tulevat esiin mm. 

ympäristölogistiikan, luonnontieteellisen näkökulman sekä konkreettisiin työvälineisiin 
liittyvän opetuksen puute. Myös harjoitustöiden keskittymistä suurten yritysten 

”korkealentoisiin" ympäristöohjelmiin pidetään yksipuolisuutensa vuoksi riittämättömänä. 

Positiivisena tekijänä esiin nousee kuitenkin sen, että ympäristöopetusta yleensäkin on 

tarjolla ja että sen puitteissa on mahdollista saada opetusta perinteistä kauppatieteellistä 

opetusta kriittisemmästä näkökulmasta. Opetus koetaan myös mielenkiintoiseksi sekä 

monipuolista ja laajaa näkökulmaa ympäristöasioihin tarjoavaksi, vaikka se jääkin usein 

juuri tästä syystä kovin yleiselle tasolle. Kaikki haastateltavat puoltavat pakollisten 
ympäristöopintojen sisällyttämistä ekonomin tutkintoon.

10. TYÖNANTAJAPUOLEN NÄKEMYKSIÄ

Työnantajapuolen näkökulman saamiseksi ympäristöekonomien ja ympäristöalan 

työmarkkinoiden suhdetta koskevaan tarkasteluun on empiiristä osaa varten haastateltu
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kolmea työnantajapuolen edustajaa. He edustavat sekä yksityistä että julkista sektoria. 

Tässä luvussa käydään läpi näiden haastattelujen antia keskittyen kolmeen aihepiiriin, 
jotka ovat:

• haastatellun edustaman organisaation ympäristötehtävät ja ympäristöekonomit

• työmarkkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa sekä professioiden välinen kilpailu

• näkemykset kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta

10.1 Antero Honkasalo, ympäristöneuvos. Ympäristöministeriö

Julkisen sektorin näkökulmaa työnantajapuolen haastatteluissa edustaa ympäristöneuvos 

Antero Honkasalo Ympäristöministeriöstä. Ympäristöministeriö on yksi Suomen 

ympäristöhallinnon neljästä osa-alueesta. Muita osa-alueita ovat alueelliset ympäristö

keskukset, Suomen ympäristökeskus sekä Valtion asuntorahasto. Honkasalo toimii 

ministeriön ympäristönsuojeluosastolla, jossa työskentelee noin 80 henkilöä. Honkasalo 

toimii pääasiallisesti teknisten tehtävien parissa, mikä soveltuukin hänen teknillisen alan 

koulutukseensa. Työhön sisältyy kuitenkin myös ympäristötalouden kysymyksiä sekä 

joskus hyvinkin yksityiskohtaisia luonnontieteellisiä ongelmia ja hänen mukaansa 

monialainen ympäristöasioihin liittyvä ymmärrys onkin työssä ehdottomasti tarpeen.

Kauppatieteellinen näkökulma julkishallinnon vmpäristötoiminnassa vielä vähäinen

Ympäristöministeriön ja ympäristönsuojeluosaston henkilöstö koostuu hyvien erilaisten 

koulutusalojen ihmisistä. Suurimpia ryhmiä ympäristönsuojeluosastolla ovat toiminnan 

luonteesta johtuen kuitenkin teknisen alan koulutuksen sekä luonnontieteellisen 

koulutuksen saaneet. Ministeriön puolella myös juristeja on paljon, sillä suuri osa 

toiminnasta liittyy siellä oikeustieteellisiin kysymyksiin. Honkasalon mukaan monialaisuus 

on osastolle ehdoton voimavara, sillä ympäristöasiat ovat hyvin monitieteellinen ja laaja 

alue, johon aina liittyy monta huomioon otettavaa näkökulmaa. Joitakin kauppatieteellisen 

pohjakoulutuksen saaneita henkilöitä ympäristötehtävistä löytyy, vaikka ympäristötalouden 

näkökulma ei - ainakaan vielä - ole kovin voimakkaasti Ympäristöministeriössä edus
tettuna.

Koulutusaloittaiset painotukset julkisen sektorin ympäristötoiminnoissa ovat Honkasalon 

mukaan hyvin paljon riippuvaisia kyseessä olevan yksikön toiminnan painotuksesta. 

Esimerkiksi ympäristönsuojeluosastolla korostuvat sekä tekninen että luonnontieteellinen 

osaaminen. Suomen ympäristökeskuksessa tutkimusvalmiudet ja aluehallinnossa 
oikeustieteellinen osaaminen puolestaan ovat olennaisemmassa asemassa.
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Vaikka ympäristöasioihin liittyvän taloudellisen näkökulman merkitys on viime vuosina 

Honkasalon mukaan lisääntynyt, ei ympäristöekonomien rekrytoitumista ympäristö

hallintoon ole mahdollista laajasti arvioida. Valtion talouden säästöjen vuoksi ei julkisen 

hallinnon puolelle ole uusia työntekijöitä, koulutusalasta riippumatta, juurikaan rekrytoitu. 

Myös vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä. Honkasalo näkeekin ministeriön nykytilanteen 

ongelmallisena, kahdestakin syystä. Taloudellista näkemystä olisi hänen mukaansa 

saatava enemmän mukaan ympäristöasioiden hoitamiseen myös julkishallinnon puolella 

eli toisin sanoen uusia taloudellisen näkemyksen hallitsevia ihmisiä olisi tarvetta 

rekrytoida, jotta julkishallinnonkin päätöksenteko pysyisi ympäristöalalle ominaisen 
nopean muutosvauhdin mukana.

...et mun mielestä on (kauppatieteelliselle näkökulmalle) tarvetta, mutta se riippuu näistä 
valtionhallinnon mahdollisuuksista. Näyttäis siltä, että Suomen Ympäristökeskukseen ei 
mitään ympäristötalouden yksikköä tulla perustamaan, mutta sielläkin tarttis olla edes 
sen verta osaamista, että pystyis olemaan yhteistyössä muiden laitosten kanssa ja 
organisoimaan ja koordinoimaan hallinnon tän alan tutkimuksia.

Toisena, hieman yleisempänä rekrytoinnin vähäisyydestä johtuvana ongelmana 

Honkasalo mainitsee henkilöstön ikääntymisen. Nuoria, uusia näkökulmia ja ideoita 

mukanaan tuovia henkilöitä tarvittaisiin myös julkisella puolella.

Niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla kauppatieteellisen ympäristönäkökulman kysyn
tä tulee kasvamaan

Honkasalo uskoo ympäristöekonomien kysynnän työmarkkinoilla jonkin verran lisääntyvän 

tulevaisuudessa. Julkishallinnon lisäksi tarvetta kauppatieteelliseen ympäristö
näkökulmaan tulee Honkasalon mukaan varmasti löytymään varsinkin suurista yrityksistä, 

joissa esimerkiksi läpi organisaation ulottuvien ympäristöjärjestelmien yleistyminen lisää 

ympäristöasioita ymmärtävien ekonomien tarvetta. Toisena yksityisen sektorin 

erityisalueena Honkasalo uskoo myös rahoituslaitosten tulevaisuudessa vähitellen 

heräävän ymmärtämään ympäristöasioiden merkityksen omassa toiminnassaan ja sitä 

kautta synnyttävän ympäristöekonomeille uusia työmahdollisuuksia.

Professioiden välistä kilpailua ei Honkasalo puolestaan usko ekonomien ja muiden 

koulutusalojen ihmisten kesken ympäristöasioissa olevan tavallista enempää. Yritysten 

osaamis- ja rekrytoimistarpeet riippuvat niiden liiketoiminnasta sekä esimerkiksi yrityksen 

ympäristöjärjestelmästä. Standardoidutkin ympäristöjärjestelmät ovat hyvin joustavia, jotta 

erilaisilla toimialoilla toimivat erilaiset yritykset voivat niistä räätälöidä toimintaansa 

soveltuvan järjestelmän. Näin ollen myös osaamistarpeet painottuvat sen mukaan, mitkä
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toiminnot ympäristöjärjestelmässä korostuvat. Honkasalo uskookin niin biologeille, 
ekonomeille, juristeille kuin insinööreillekin löytyvän omat koulutustaustaan soveltuvat 
tehtävänsä.

Et sillä tavalla musta ei voi sanoo, että joku tutkinto olis parempi kuin joku muu, mutta 
jollekin yritykselle voi olla jonkun pohjakoulutuksen saanut niiden erityistarpeisiin parempi 
kuin muut.

Toisaalta rekrytoitumiseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin pelkkä pohjakoulutus. 

Pelkän ympäristöaiheisen koulutuksen pohjalta harvalla vastavalmistuneella on suoraan 

pätevyys yrityksissä oleviin ympäristötehtäviin. Honkasalo arveleekin, että ympäristöalan 
monimuotoisuus aiheuttaa tilanteita, joissa professioiden välistä kilpailua saattaa esiintyä.

Kyl mä osittain luulen, että ne kilpailee samoista työmarkkinoistakin, koska ympäristöasiat 
on jo sinänsä monitieteellinen ja laaja, et niihin liittyy aina taloudellinen näkökulma, 
luonnontieteellinen näkökulma ja tekninen näkökulma ja usein vielä juridinenkin näkökulma 
- mitä organisaatio niinkun painottaa. Mutta se merkitsee sitä, että oikeestaan kaikilla näillä 
pohjakoulutuksen saaneilla on edellytykset toimii ympäristöjohtamisen tehtävissä, kunhan 
ne täydentää perustutkinnon jälkeen riittävät tiedot niiltä muilta alueilta mitä tarvitaan.

Työmarkkinatilaisuuksien lisääntymisen lisäksi Honkasalo korostaa myös ympäristö- 

ekonomien omia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa työmarkkinoilla. 

Ekonomien ääntä ja taloudellista näkökulmaa ei ympäristökeskustelussa vielä kovinkaan 
paljon kuule. Varsinkin makrotason keskustelua sekä taloudellista näkökulmaa EU- 

asioiden sekä esimerkiksi kansainvälisten ympäristösopimusten soveltamiseen suoma
laisessa yhteiskunnassa tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän tarvitsemaan. Ekonomit 

edustavat Honkasalon mukaan juuri tätä julkishallinnosta nyt vielä puuttuvaa näkökulmaa. 

Toisaalta ekonomit sijoittuvat yleensä myös yritysmaailmassa paikoille, joissa ympäristö

asioiden merkityksen ymmärtäminen vielä tällä hetkellä usein on puutteellista.

Ympäristötaloutta käsitellään enemmän niinkun ympäristöfoorumin tai ympäristöagendan 
piirissä, mutta sitten kun on kysymys taloudesta niin - niin sitten ne melkeen aina jää niitten 
kilpailukyvyn ja tän tyyppisten ongelmien varjoon.

Honkasalo pitääkin tärkeänä, että ekonomit ymmärtävät omat vaikutusmahdollisuutensa. 

Kaiken kaikkiaan Honkasalo uskoo kauppatieteellisen ympäristönäkökulman merkityksen 

ja tarpeen tulevaisuudessa kasvavan niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toiminnassa.
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Kauppatieteellinen ympäristöopetus ia sen tulevaisuus julkishallinnon näkökulmasta

Huolimatta tutkimusyhteistyöstä Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa kertoo Honkasalo 

tuntevansa kauppatieteellistä ympäristöopetusta hyvin vähän. Tutkimusyhteistyötä hän 
kuitenkin arvostaa paljon ja korostaakin kauppatieteellisen ympäristöaiheisen tutkimuksen 

tärkeyttä opetuksen lisäksi. Opetuksen kannalta olennaisina asioina Honkasalo mainitsee 

mm. kansainvälisyyden korostamisen ympäristöasioiden yhteydessä. Varsinkin julkisen 

hallinnon näkökulmasta ympäristöasiat ovat erittäin kansainvälinen asia, eikä Honkasalo 

usko, että jäämällä tarkastelemaan vain Suomen tilannetta voida pitkällä aikavälillä 

saavuttaa tuloksia tai edes pysyä kehityksessä mukana. Lisäksi opetuksessa tulisi 

keskittyä sekä yleistason että erityistason koulutukseen, sillä molempia tarvitaan. 

Honkasalo näkeekin koulutuksen rakenteen jakaantuvan kolmeen tasoon, jotka kaikki 
ovat tärkeitä:

1. yleinen laajan tietopohjan antava opetus, jossa korostetaan ympäristöasioiden 
merkitystä yrityksen, yhteiskunnan sekä ekologian kannalta

2. yksittäisten ympäristötyökalujen rakentamiseen ja käyttöön tähtäävä opetus

3. näiden välissä oleva kolmas opetuksen muoto, jonka avulla annetaan ajattelun 

”työkaluja”, jotka helpottavat yksittäisten ympäristötyökalujen omaksumista ja 
sovittamista muuhun toimintaan sekä laajempaan kokonaiskuvaan

Honkasalo toteaa, että hyvin harva yritys voi enää toimia tyhjiössä. Sidosryhmä- sekä 

ympäristön paineet ympäristöasioiden huomioimiseen entistä laajemmassa mittakaavassa 

lisääntyvät kaiken aikaa. Näin ollen keskittyminen vain yksittäisten työkalujen 

omaksumiseen tulee myöhemmin johtamaan ongelmiin, sillä ympäristöala muuttuu hyvin 

nopeasti ja toimintamallit vanhenevat. Vain laajemman näkemyksen kautta saadaan 
pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle.

Ihanteelliseksi rakenteeksi ympäristöopintojen sisällyttämisessä ekonomin tutkintoon 
Honkasalo hahmottelee myös kolmitasoisen mallin: pakollinen peruskurssi kaikille 

opiskelijoille pääaineesta riippumatta, läpäisyperiaatteella kaikkeen opetukseen aina kun 

se siihen aidosti liittyy sekä asiantuntijatason opetus niille, jotka haluavat ympäristö

asioihin opinnoissaan painottua. Yksinkertaisena ei Honkasalo tämän mallin toteuttamista 
kuitenkaan näe.

Jos se jonkun erityisalan opettaja on esimerkiksi ympäristönsuojelusta kiinnostunu, niin se 
tuo sen sinne itse. Sille ei tartte tehdä mitään, mutta jos on sellasia, jotka ei ymmärrä tän 
merkitystä, niin hallinnollisin toimenpitein tämmösen ratkaisu ei - se ei onnistu, koska se
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täytyy tulla tavallaan sen sisäistämisen kautta. Että ei kukaan voi läpäisyperiaatteella 
tuoda ympäristöasiaa, jos ei itse ole sitä sisäistäny. Sitten kolmas on se, että 
asiantuntijakoulutusta tarvitaan kuitenkin....kuka sen järjestää ja kuinka laajaa se sitten on, 
niin se riippuu sitten näitten asiantuntijoitten työmarkkinoista ja koulutustarpeesta.

Tutkimuspuolella Honkasalo korostaa tarvetta makrotaloudelliseen ympäristö

tutkimukseen, jonka hän kokee jääneen liiketaloudellisen ympäristötutkimuksen jalkoihin.

...vaikka näiden taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönotto on ollu hirveen kivuliasta ja 
hankalaa, niin mä uskon, et tulevaisuudessa niitä tullaan käyttämään enemmän ja siilon 
tavallaan tämmösten miten yhteiskunta sääntelee markkinoiden reunaehtoja, niin siihen 
liittyvää tutkimustoimintaa tarvitaan ja toisaalta taas se voi olla joillekin suurille yrityksille 
tärkee kysymys.

10.2 Jari Huhtinen, vmpäristöpäällikkö. Kone Ovi

Jari Huhtinen Kone-konsernista edustaa työnantajapuolen haastatteluissa teollisuuden 

näkökulmaa. Kone-konserni koostuu sekä Suomessa että ympäri maailmaa toimivista 

liiketoimintayksiköistä ja konsernin henkilöstömäärä on liki 23 000. Liiketoimintayksiköt 

edustavat niin valmistus- kuin myynti-, asennus- ja huoltotoimintaakin. Koneella 

ympäristöasioiden tuleminen osaksi liiketoimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisissä 

yksiköissäkin on suhteellisen uusi asia ja siksi ympäristöasioiden huomioiminen onkin 

liiketoimintayksiköissä hyvin eri vaiheissa. Sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä 

on valmis yhdessä Koneen yksiköistä ja monissa valmistellaan ympäristöjärjestelmien 

käyttöönottoa. Ympäristöasiat nähdään koneella hyvin voimakkaasti "Business focus” - 

näkökulmasta ja ympäristöasioiden hoitamisella pyritään Huhtisen mukaan aina tukemaan 
liiketoiminnan kehittymistä.

Jari Huhtinen on koulutukseltaan tuotantotalouden Diplomi-insinööri ja hänellä on myös 

kaupallisen alan puolelta MBA -tutkinto. Diplomityönsä hän on opiskeluaikanaan tehnyt 

ympäristö-aihepiiristä. Huhtinen toimii ympäristöpäällikkönä Kone-konsernin Laatu, 

Turvallisuus ja Ympäristö -kombitiossa, joka on suoraan konsernin toimitusjohtajan 
alaisuudessa. Omia tehtäviään Huhtinen kuvaa seuraavasti:

Mä oon niinku keskushallinnon ympäristöpäällikkö....mun tehtävä on taas enemmän
tämmönen kokonaisvaltainen. Tässä on tehtävä miettii enemmän niinku mitä tää 
ympäristöasia merkitsee tälle liiketoiminnalle. Olkoon se sitten markkinointia, valmistus- 
toimintaa tai tuotekehitystoimintaa ja olla sille koordinaattiori ja asioiden eteenpäin viejä. 
Toisaalta myös niinku johdon tuki. Kun johdon pitää tehdä päätöksiä näissä asioissa, niin 
minä tuon sitten sen informaation heidän päätöksenteon tueksi.

Sen lisäksi, että ympäristöpäällikön tehtävät painottuvat paljon mm. markkinointiin ja 

viestintään, näkyy kauppatieteellinen näkökulma Huhtisen mukaan myös siinä, että tärkeä
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osa työtä on pyrkiä ymmärtämään miten ympäristöasiat ohjaavat Koneen markkinoita ja 

asiakaskuntaa ja miten ympäristönäkökulmaa voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa.

Koneen ympäristöihmiset pääasiassa teknisen alan osaajia

Kone -konsernissa ympäristöasioiden hoitaminen on hyvin pitkälti hajautettu linja

organisaatioon ja varsinaisia päätoimisesti ympäristöasioiden parissa työskenteleviä 

henkilöitä on vähän. Lähes kaikissa liiketoimintayksiköissä ympäristöasiat kuuluvat 

samaan joukkoon laatu- ja turvallisuusasioiden kanssa ja vastuu ympäristöasioista onkin, 

koulutusalasta riippumatta, lähes poikkeuksetta liitetty sellaisen henkilön toimenkuvaan, 

joka vastaa näistä osa-alueista. Varsinaisia ympäristökoulutuksen saaneita henkilöitä on 
ympäristötehtäviin rekrytoitu hyvin vähän, sillä he ovat vielä uusi ilmiö. Toisaalta 

varsinaisia ympäristötehtäviä ei myöskään organisaatioon ole muodostunut.

Vähemmän on niinku yleisesti ympäristöasioita hoitavia henkilöitä, vaan heidän 
päätehtävä on usein just joku niinku vaikka laatu ja turvallisuus, siinä sivussa 
ympäristöasiat.

Ympäristötehtävissä päätoimisesti Huhtisen lisäksi toimii toinen tuotantotalouden Dl, joka 

vastaa tuotekehityksen ympäristöasioista. Linjaorganisaatiossa ympäristötehtävät ovat 

Huhtisen mukaan hyvin käytännönläheisiä ja sen vuoksi ympäristöasioista vastuussa 
olevat henkilöt ovat sielläkin suurimmaksi osaksi teknisen koulutuksen saaneita.

Kone -konsernissa ympäristöasioiden hoitaminen keskittyy tällä hetkellä hyvin 

voimakkaasti liiketoiminnan suuntaisesti teknisten asioiden ratkomiseen. Ekonomeja ei 

ympäristöasioiden hoitamiseen ole vielä kaivattu. Taloustieteellisen näkökulman merkitys 

konsernitasolla on kuitenkin selkeä ja Huhtinen katsookin oman kauppatieteellisen ja 

teknisen koulutuksensa yhdistelmän olevan työssä paikallaan. Markkinointi, viestintä ja 

ympäristöasioiden pohtiminen liiketoiminnan analysoinnin kautta ovat olennainen osa 

ympäristöpäällikön työtä. Toisaalta teknisten erityiskysymysten hallinta on kuitenkin 

välttämättömyys, jotta voi toimia organisaation liiketoimintayksiköiden apuna kaikissa 

Koneen liiketoimintaan liittyvissä ympäristökysymyksissä. Ympäristöasioiden nousu 

osaksi kaikkea liiketoimintaa näkyy Huhtisen mukaan Koneellakin esimerkiksi siinä, että 
eri koulutusaloilta tulevien kesäharjoittelijoiden määrä nimenomaan ympäristöasioihin 
liittyvissä projekteissa ja tehtävissä on lisääntynyt.
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Professioiden välinen kilpailu ia ekonomien työmarkkinanäkvmät

Vaikkei Kone-konsernissa ekonomeja ympäristötehtävissä juurikaan ole, ei Huhtinen silti 
katso löytyvän perusteluja väitteille professioiden välisestä kilpailusta ympäristöjohtamisen 

työmarkkinoilla. Näin on Huhtisen mukaan kolmesta syystä. Ensinnäkin, ympäristö

johtaminen ja ympäristöasiat ovat niin tuore asia yritysmaailmassa, ettei varsinaisia 

työpaikkoja, joihin haettaisiin valmistuneita ympäristöasiantuntijoita, ole vielä syntynyt. 

Tällä hetkellä ympäristöasioiden parissa työskentelevät henkilöt ovat opiskelleet aikana, 
jolloin opetusta ympäristöasioissa ei vielä ollut.

...et ne henkilöt, jotka niitä (ympäristöasioita) tänä päivänä hoitaa, niin silloin kun ne opis
kelivat, niin ympäristökoulutusta tai ympäristöjohtamisen koulutusta ei juuri ollut olemassa. 
Sitä kautta nää henkilöt - minä mukaan lukien - niin tuota ne on enemmän niikun työn 
kautta kasvan и näihin tehtäviin....et sitä kautta ei tässä vaiheessa oikeen vielä voi puhua 
mistään professioiden välisestä kilpailusta, kun ei oo sitä käyttöhistoriaa näistä henkilöistä ( 
ympäristöasioita opiskelleista) vielä oikeen.

Toiseksi, ympäristöasia ei Huhtisen mukaan yksinään, itsenäisenä osaamisalueena ole 

useinkaan yritykselle käyttökelpoinen voimavara, vaan yrityksen henkilöstön ja osaamisen 

tarve lähtee aina siitä liiketoiminnasta, jota yritys harjoittaa. Olennaisena tekijänä on aina 

yrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen jostain tietystä näkökulmasta ja tämä näkökulma 

tulee koulutusalan kautta. Näin ollen eri koulutusaloilta valmistuu Huhtisen mukaan 

ympäristöasioidenkin kohdalla henkilöitä selvästi erilaisiin tehtäviin yrityksissä, riippuen 
siitä millainen näkökulma yrityksen liiketoiminnassa korostuu.

Mut ympäristöasia itsessään, itsenäisenä elementtinä ei niinkun määritä mun mielestä 
niinkään sitä sijoittumista eikä myöskään sitä syntyykö eri professioiden välille kilpailua, 
vaan en professioilla on se lähtökohdiltaan erilainen taustaympäristö mihin he ovat 
pyrkimässä...se tärkeempi lähtökohta on sen liiketoiminta-alan ymmärtäminen ja 
ympäristöasia niinkun tavallaan tulee sivusta mukaan ja katsoo sitä liiketoimintaa sen 
oman liiketoimintansa puitteissa, jolloin yrityksillä useimmitenkin on tarvetta saada henkilö, 
joka ymmärtää sen liiketoiminta-alan perusasiat ja sitten omaa jotain ympäristöalan 
tietämystä, niin sitten saadaan se oikea kombinaatio.

Kolmanneksi näkökulmaksi Huhtinen nostaa esiin ympäristöasioiden laajuuden. 

Ympäristöasioista puhuttaessa on kysymys niin monista laajoista asioista ja näkökulmista, 

ettei yhden koulutusalan näkökulma riitä. Limnologit ja biologit soveltuvat eri tehtäviin kuin 

lakimiehet ja siinä missä tekninen ympäristötiede keskittyy esimerkiksi puhdistus- 

tekniikoihin, uskoo Huhtinen ekonomien omien osaamisalueiden löytyvän esimerkiksi 
markkinoinnista, johtamisesta ja viestinnästä. Aivan näin selväjakoisena Huhtinen 
professioiden välisen kilpailun tilannetta silti kuitenkaan työmarkkinoilla näe.
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Siinä mielessä en nyt hirveesti näe kilpailua, ainut on tietysti lähinnä nyt insinöörit/ekonomit 
- niillä tulee kilpailua monissa muissakin asioissa. Kun mennään tarpeeksi korkeelle 
yritysorganisaatioissa, niin ei siellä enää se koulutustausta ole ratkaiseva, vaan lähinnä 
siellä on insinöörit, ekonomit, juristit, kaikki samoja tehtäviä hoitamassa.

Ympäristöalan työmarkkinatilanne on Huhtisen mielestä ekonomien näkökulmasta 

paranemassa. Kone-konsernin osalta ollaan nyt tilanteessa, jossa tarvetta ekonomien 

ympäristöosaamiselle ei liiketoiminnan rakenteesta johtuen paljoakaan löydy. Toisaalta 

ympäristöasia on organisaatiossa kuitenkin jonkin verran leviämässä myös ns. perinteisille 

ekonomien osa-alueille. Koneella mm. kehitetään valmiuksia ympäristöraportointiin ja - 

laskentaan sekä seurataan muiden yritysten etenemistä tällä alueella. Myös ympäristö

asioiden parissa työskentelevien kesäharjoittelijoiden kasvavassa joukossa on mukana 
Saksassa markkinatutkimusta suorittava kauppatieteiden opiskelija.

Ympäristöalan työmarkkinoilla yleensä Huhtinen arvioi ympäristöasioihin perehtyneiden 

ekonomien kysynnän kuitenkin lisääntyvän. Vaikka hän ei usko päätoimisten ympäristö

tehtävien määrän enää oletettavasti lisääntyvän, niin tarve sisällyttää ympäristöasia 

mukaan jo olemassaoleviin organisatorisiin tehtäviin ja toimintoihin tulee kasvamaan.

Työmarkkinoiden kannalta Huhtisen mukaan olennaista on siis se, että ekonomit 

hallitsevat ensisijaisesti jonkun ns. perinteisen kauppatieteellisen osaamisalueen ja sen 
puitteissa lisäksi ympäristönäkökulman aiheeseen.

Esimerkiksi näissä tilintarkastusfirmoissa on paljon syntyny sellasii tehtäviä ja sitten 
suuhssa firmoissa, joissa tää ympäristölaskentatoimi on tärkeessä roolissa, niin siellä 
saattaa olla kymmeniäkin ihmisiä niitten asioiden kimpussa. Ja markkinoinnissakin jos 
löytyy henkilö, joka osaa hyvin yhdistää ympäristöasiat ja markkinoinnin ja sillä 
ympäristöasialla on tärkeä rooli yrityksen markkinoinnissa, niin silloin voi löytyy hyviäkin 
kombinaatioita.

Oman työnsä kaltaisten kokonaisvaltaisesti liiketoimintaa ympäristönäkökulmasta 

tarkastelevien tehtävien määrän Huhtinen arvelee kuitenkin vähäiseksi. Ekonomien 

sijoittuminen näihin tehtäviin on myös vahvasti riippuvainen, kuten aiemmin jo mainittiin, 

yrityksen liiketoiminnan laadusta eli toisin sanoen siitä, miten paljon esimerkiksi teknistä 

tietämystä kyseessä olevan yrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen ja hallitseminen vaatii.

Kauppatieteellinen ympäristökoulutus tuntematonta, mutta mahdollisuuksia täynnä

Kauppatieteellistä ympäristöopetusta Huhtinen kertoo tuntevansa hyvin vähän ja 

mielikuvat opetuksesta perustuvat ainoastaan HKKK:n tilanteeseen. Kokemusta 

ympäristöekonomeista ei hänellä myöskään ole. Ympäristönäkökulman tuomisen osaksi
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kauppatieteellistä opetusta Huhtinen pitää kuitenkin positiivisena asiana. Ympäristö

näkökulmaa tarvitaan yhä enemmän organisaatioiden eri toiminnoissa, joista monet ovat 
kauppatieteellisen osaamisen alueita.

Työmarkkinoiden näkökulmasta on Huhtisen mukaan kuitenkin tärkeää, ettei kauppa

tieteellisessä koulutuksessa unohdeta sitä perusosaamista, vahvuusaluetta, johon 

ekonomikoulutus tähtää. Ympäristöasioita ei pitäisi opetuksessa nähdä itsenäisenä 

tieteellisenä alana. Työmarkkinoilla on kysyntää uusille kombinaatiolle, joissa yhdistyy ns. 

perinteiset kauppatieteelliset osaamisalueet ja niihin liitettynä lisäarvoa tuottava 
ympäristönäkökulma.

Mun mielestä kauppatieteilijöiden kannattaa pitää mielessä se oma erikoistumisalansa ja 
vahvuutensa ja rakentaa sille pohja, niinku laskentatoimi, markkinointi, viestintä. Niihin 
ympäristöasiat tulee yhä enemmän mukaan ja siilon kannattaa se vahvuus etsiä sieltä.

Kauppatieteellisen ympäristöopetuksen ja ekonomikoulutuksen toteuttamisen osalta 
Huhtinen ei näe tarpeellisena sisällyttää ympäristöopetusta kaikkeen opetukseen, vaan 

pitää parempana vaihtoehtona mahdollisuutta valita omaan pää- tai sivuaineeseen liittyviä 

ympäristökursseja oman kiinnostuksen pohjalta. Teknisen ympäristöopetuksen lisäämistä 
kauppatieteelliseen opetukseen ei hän myöskään näe tarpeellisena.

Kyl mä niinkun näkisin, että kauppatieteilijöiden kannattais pitää mielessä mikä on heidän 
vahvuutensa, et jos tehdään päätöstä, et lähdetään selvästi kilpailemaan insinööri- 
opetuksen kanssa tai pyritään saamaan kompensaatiota tai paremmat asemat suhteessa 
insinöörikoulutukseen, niin kysymys on, että miksi ei menis suoraan teknilliseen korkea
kouluun eli kannattais pitää mielessä mikä on meidän vahvuus: laskentakysymykset, 
markkinoinnit, mitä muut ei tee ja löytyiskö sieltä se mihin me haluamme keskittyä.

Perinteisten kauppatieteellisten osaamisalueiden ympäristökysymyksiin keskittymisen 

lisäksi Huhtinen löytää kuitenkin uusiakin haasteita ympäristöopetuksen kehittämiseen. 

Yritystoiminnan perinteisten mallien kyseenalaistaminen ja uusiin ympäristönäkökulmiin 
perustuvien liiketoimintakonseptien kehittäminen voisi hänen mukaansa olla alue, jonka 

kautta ekonomikoulutus ja ekonomit voisivat tuoda uutta ja tarpeellista osaamista 

työmarkkinoille. Nykyiset yritystoiminnan muodot, joissa ympäristöasiat pyritään 

lisäämään jo olemassaoleviin liiketoimintamalleihin kaipaavat Huhtisen mielestä uutta 

näkökulmaa, mutta osaajia puuttuu. Ympäristöasioiden pohjalta olisi mahdollista kehittää 

tämän hetkistä tehokkaampaa ja täysin uudenlaistakin liiketoimintaa ja näiden uusien 

mallien kehittäminen sekä opettaminen asettuisi Huhtisen mielestä luontevasti kauppa
tieteellisen koulutuksen osa-alueelle.
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10.3 Jouko Kuisma, järjestöjohtaja, Kesko Ovi

Kaupan alaa työnantajapuolen haastatteluissa edustaa Kesko-konsernin järjestöjohtaja 

Jouko Kuisma. Kesko koostuu noin 60 itsenäisestä liiketoimintayksiköstä, jotka toimivat 

mm. päivittäistavara-, käyttötavara-, auto-, kodinelektroniikka sekä rauta- ja maatalous- 

tavaroiden kaupan parissa. Kesko julkaisee ympäristöraporttia toiminnastaan ja rakentaa 

parhaillaan konsernin kaikki toiminnot kattavaa ympäristöjärjestelmää. Jouko Kuisma on 

toiminut Keskon ympänstöjärjestelmän (ISO 14001) rakentamisen käynnistäjänä sekä 

vastannut sen kehittämisestä konsernitasolla vuodesta 1996 syksyyn 1998 asti. Kesko on 

Kuisman mukaan Suomessa ja kansainvälisestikin tarkasteltuna kaupan alalla edellä
kävijöitä ympäristönäkökulmien huomioimisessa toiminnassa.

Ympänstöjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto on hyvin eri vaiheissa Keskon eri 
yksiköissä, mutta ympäristöasioiden huomioiminen ulottuu Kuisman mukaan yrityksen 

toiminnassa joka tasolle, aina tavarantoimittajien valintakriteereistä ja tuotekehityksestä 
henkilöstön koulutukseen ja logistiikkaan.

Ympäristöekonomit ia tämän päivän ympäristötehtävät Kesko-konsernissa

Kesko-konsernissa ympäristöasioiden hoito on hajautettu muun toiminnan lomaan eli 

vastuu ympäristöasioista on sijoitettu ns. normaaleihin toimenkuviin. Erillistä ympäristö

osastoa tai ympäristöjohtajaa ei Keskolla ole. Konsernitasolla ympäristöasioista yhdessä 

laatuasioiden kanssa vastaa yrityssuunnitteluosaston kehityspäällikkö ja jokaisessa 

liiketoimintayksikössä ympäristöasioista vastaamaan on nimetty ympäristövastaava. 

Ympäristövastaavien tehtävät eivät kuitenkaan yleensä ole erillisiä ympäristöasioiden 
hoitamiseen perustettuja toimia, sillä eri yksiköiden toiminnassa ympäristöasiat 

painottuvat eri lailla. Ympäristövastaavina toimii mm. laatu- sekä kehityspäälliköltä, joiden 

entisiin toimenkuviin ympäristöasiat on nyt liitetty mukaan.

Ja nyt jos ajatellaan, niin nää varsinaiset ympäristöalan tehtävät, joihin on rekrytoitu niitä 
ympäristövastaavia, niin ei voi sanoa, että niitä on rekrytoitu tähän tarkotukseen. Ne on 
rekrytoitu johonkin muuhun tehtävään ja ympäristöasiat on sitten osa niitä.

Vastuu ympäristöasioiden hoidosta on Kuisman mukaan kuitenkin kaikilla keskolaisilla ja 

jokaisen on tunnettava omaan työhönsä liittyvät ympäristövastuut. Yksi erillinen 

päätoimisesti ympäristöasioiden parissa toimiva yksikkö Keskolta kuitenkin löytyy: 
päivittäistavarayksikön paluulogistiikan ympäristöyksikkö.
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Huolimatta siitä, että Kesko on kaupan alan yritys, ei ympäristötehtäviin ole ekonomeja 

juurikaan haettu tai rekrytoitu. Kuisman mukaan ainoastaan yksi ympäristöekonomi on 

ympäristöosaamisensa kautta rekrytoitunut Keskon organisaatioon. Suurin osa ympäristö

asioiden parissa työskentelevistä henkilöistä on koulutustaustaltaan joko teknillisen tai 
luonnontieteellisen alan ihmisiä.

...se on vaan menny niin käytännössä, että nää ihmiset on ollu maatalous- ja metsätieteen 
kandeja, jotka on erikoistunu ympäristöasioihin kaikki. Kaikki kolme, jotka mä oon 
paikannu. Ja sitten tuolla logistiikkapuolella ne on käytännössä kaikki nyt ympäristö
insinöörejä - uudet - ja me ollaan aika paljon käytetty tämmöstä opinnäyte- ja 
harjoittelutyövoimaa kun meillä on ollu tässä alkuvaiheessa erilaisia projekteja ja ne on 
sitten ollu joko näitä ympäristöinsinöörejä tai sitten näitä Dipolin jatkokoulutuksen kävijöitä 
ja myöskin Visiosta meillä on ollu harjottelija täällä kerran. Eli tää ainoo kauppa- 
korkeelainen...niin se oikeestaan se taloon tulo niin se oli niinkun sillä lailla projekti- 
luontonen, että me oltiin siilon käynnistysvaiheessa ja mä halusin teettää selvityksen 
Keskolaisten К-kauppiaiden tavarantoimittajien ympäristöasenteista ja valmiuksista ja 
Sampo oli hakemassa gradun aihetta ja nää meni niikun yksiin ja me tunnettiin hänet tuolta 
Ekokuluttajamessujen toiminnasta. Ja se soveltu taas sitten musta nlinku se kauppa- 
korkeeseen tehtävä gradu niin hyvin tähän, ehkä toisin kuin näillä muilla koulutusaloilla, 
että siinä mielessä ihan oikea henkilö tekemään.

Vaikka varsinaisten päätoimisten ympäristötehtävien määrä on Keskolla tällä hetkellä 

vähäinen ja ympäristötehtävät on sijoitettu muun työn lomaan, on ympäristöaiheisten 

opinnäytetöiden kautta Keskolle rekrytoitunut koulutusalasta riippumatta monia henkilöitä. 

Koska ympäristöjärjestelmien rakentaminen sekä ympäristöasioiden huomioiminen on 

Keskon kaltaisessa kaupan alan organisaatiossa vielä suhteellisen uutta, on kokeneiden 

henkilöiden löytäminen Kuisman mukaan vaikeaa ja siksi oppilaitoksista vasta

valmistuneet ympäristöasioita opiskelleet henkilöt ovat Keskolla haluttuja rekrytoitavia.

Ekonomien näkökulmasta asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä Kuisman 

mukaan vastavalmistuneilta haetaan lähinnä johonkin ympäristöalan erikoiskysymykseen 

liittyvää erikoisosaamista, eikä kauppatieteellinen ympäristöopetus ainakaan vielä näytä 
tämän kaltaista erityisosaamista edustavan. Varsinkin ympäristöasioihin liittyvissä 

projekteissa on Keskolla käytetty myös paljon lopputyövaiheessa olevia opiskelijoita. 

Kuisma näkeekin, että yritysmaailman kanssa yhteistyössä toteutettu pro gradu -tutkielma 

tai muu harjoitustyö on hyvä välivaihe korkeakoulun ja työn välissä sekä myös hyvä 
”valttikortti” rekrytoitumisen kannalta.

Työmarkkinatilanne nyt ia tulevaisuudessa

Tällä hetkellä on ympäristöalan työmarkkinoilla ekonomeille Kuisman mukaan suhteellisen 

vähän puhtaasti ympäristöasioihin liittyviä työmahdollisuuksia. Tulevaisuus näyttää
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kuitenkin paremmalta, sillä ympäristöasioiden merkitys yritystoiminnalle on varsinkin 

suurissa yrityksissä lisääntymässä. Ympäristölaskenta ja -raportointi, erilaiset 

ympäristöjärjestelmät sekä yritysten toimintaan liittyvän ympäristöinformaation saatta
minen muotoon, joka palvelee niin kuluttajaa kuin yritysasiakastakin nimenomaan 

valintatilanteessa ovat Kuisman mukaan sellaisia kauppatieteelliseen koulutusalaan 

liittyviä osa-alueita, joilla tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän osaajia. 

Toisaalta myös ns. perinteisiin kauppatieteellisiin tehtäviinkin tulee yhä enemmän 

sisältymään ympäristönäkökulmia. Ympäristöasioiden ymmärtäminen on Kuisman 

mukaan tärkeää kaikille ekonomeille, vaikkeivät tehtävät koko työuran ajan liittyisivätkään 
päätoimisesti ympäristöasioihin.

... näiden (ympäristöasioihin liittyvien) työpaikkojen määrä Suomessa tulee kasvamaan 
moninkertaiseksi seuraavan 10 vuoden aikana, mutta tietysti se määrä per yritys ei oo 
hirveen suuri. Se on niin kun 1-2 henkee per yritys...

Suurten yritysten lisäksi myös pienempien yritysten henkilöstön on tärkeää ymmärtää 

ympäristöasioiden merkitys liiketoiminnalle. Esimerkkinä tästä Kuisma mainitsee Keskon 

tavoitteet ja käytännöt, joiden kautta myös tavarantoimittajilta sekä muilta yhteistyö

kumppaneilta vaaditaan ympäristöasioissa tiettyä tasoa sekä ennen kaikkea käyttö

kelpoista ja luotettavaa informaatiota ympäristöasioiden hoidosta. Tämäkin näkökulma 

tukee Kuisman mukaan ajatusta siitä, että myös ekonomien ammatillisessa profiilissa 

ympäristöasioiden tuntemuksen merkitys tulee tulevaisuudessa työmarkkinoilla 
kasvamaan.

...ympäristötekijät on ostopäätöksissä tärkeitä, niin tämmösii tietoja tarvitaan. Et siellä on 
niikun loputtomasti töitä. Eli tän elinkaarianalyysin kehittämisessä ja niiden tietopankkien ja 
arvotusmenetelmien kehittämisessä, mitä siellä tarvitaan. Se tuntuu niinkun siltä 
kauppakorkeelaisten alueelta, josta ei välttämättä maatalous- metsätieteilijät - jos sielläkin 
on kyllä taloudellista opetusta eikä välttämättä nyt ympäristöinsinööritkään niin paljon 
ymmärrä.

Vaikka nimenomaan kauppatieteellisen ympäristöosaamisen alueen rajaaminen voi olla 

vaikeaa, on ekonomikoulutusta Kuisman mukaan kuitenkin mahdollista kehittää siten, että 

se tuo yritysmaailmalle todellista lisäarvoa. Huomattavaa määrää pääasiallisia ympäristö

toimia ei ekonomeille, ainakaan Keskolla, tulevaisuudessakaan tule monta olemaan 

tarjolla. Perinteinen kauppatieteellinen osaaminen ja siihen lisätty omaan pääaineeseen 

liittyvien ympäristöasioiden ajankohtainen tuntemus voivat Kuisman mukaan kuitenkin 

muodostua erittäin halutuksi yhdistelmäksi työmarkkinoilla.



Ill

...Keskon kannalta se kysyntä tällaseen kauppatieteelliseen näkemykseen ympäristö
asioiden ymmärtämiseen, niin sitä on pikkusen vaikee arvioida pelkästään 
ympäristöasioiden kannalta. Meillä se tarkoittaa sitä, että kun uusia ihmisiä rekytoidaan 
tiettyihin tehtäviin niin mä uskon, että ympäristöosaaminen on niissä lisäarvo. Se rekrytointi 
ei tapahdu sen ympäristöasian perusteella.

Ympäristöasioiden ymmärtäminen on siis Kuisman mukaan ekonomeille tärkeää ja yhä 
kasvavassa määrin myös etu työmarkkinoilla, kunhan perustana on vankka koulutus 
perinteisillä kauppatieteellisillä osa-alueilla.

Kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen tunnettuus ia tulevaisuuden haasteet

Kesko on tehnyt ympäristöasioissa jonkin verran yhteistyötä Helsingin kauppakorkea

koulun kanssa. Mielikuva kauppatieteellisen ympäristöopetuksen määrästä ja laadusta on 

Kuisman mukaan kuitenkin jäänyt heikoksi. Kokemukset HKKK:n opetuksesta ovat 

antaneet kuvan pienestä, mutta aktiivisesta joukosta innostuneita opiskelijoita, mutta 
opetuksen tarjoamista välineistä ja tiedosta ei kokemusta löydy. Myöskin se, mitä 

nimenomaan kauppatieteellinen näkökulma ympäristöosaamiseen tarkoittaa on Kuisman 
mukaan vaikeasti määriteltävissä.

Kuisma korostaa, että kauppatieteellisen ympäristöopetuksen tulisi keskittyä edelleen 

ylläpitämään kauppatieteellisen näkökulman painottumista, sillä sen perusteella ekonomit 

erottuvat muiden koulutusalojen ihmisistä. Ympäristöasioiden pitäisi kuitenkin liittyä 

opetukseen siten, että opiskelijan olisi mahdollista saada ajankohtaista tietoa ja osaamista 

liittyen omaan kauppatieteelliseen erikoistumisalueeseensa, esimerkiksi pääaineeseen. 
Ympäristöasiat tulisi myös tuoda opetuksessa esille siten, että ne liittyisivät muuhun 

opetukseen luontevasti, eivätkä olisi oma erillinen osansa.

Keskon ja yleisestikin työmarkkinoiden kannalta tarpeeilisimmiksi kehitysalueiksi Kuisma 

näkee ympäristölaskentaan, ympäristöasioiden hallinnan tietojärjestelmiin sekä systee

meihin liittyvän opetuksen kehittämisen. Kuisma näkee ympäristöasiat yrityksissä 
tulevaisuudessa yhä enemmän järjestelminä ja prosesseina.

Nää asiat joudutaan tällasiksi systeemeiksi, järjestelmiksi ja prosesseiksi kuvaamaan ja 
tämmönen prosessiajattelu ja prosessijohtamisen perusteet olis niinku hyvä pohja, että voi 
lähtee sellaisia ympäristöprosesseja kehittämään ja niistä mittareita ja laskentaa ja 
tuloksia.

Myös ympäristöasioiden saattaminen muiden talouden tekijöiden kanssa "samalle viivalle” 
eli rahalliseen muotoon tulee Kuisman näkemyksen mukaan huomattavasti lisääntymään
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ja tuottamaan paljon kysyntää ympäristölaskennan osaajista. Vaikka tiettyihin 

erityiskysymyksiin liittyvien taitojen opettaminen on tärkeää, korostaa Kuisma kuitenkin 

myös kokonaisvaltaisen näkemyksen tärkeyttä. Ympäristökysymykset liittyvät niin laajasti 

koko maailmaan ja yhteiskuntaan, ettei pelkillä yksittäisillä taidoilla ainakaan Keskolla 

ympäristöasioiden parissa työskenneltäessä pärjätä. Todellisia ja niin organisaation kuin 

ympäristönkin kannalta merkityksellisiä muutoksia, ideoita ja uudistuksia voidaan saada 
aikaan vain, jos on kykyä nähdä pienten yksityiskohtien ja konkreettisten välineiden lisäksi 

suuria kokonaisuuksia. Näin ollen ympäristöopetuksen on tarjottava myös riittävää tietoa 

sekä mahdollisuuksia muodostaa tämänkaltainen laajempi näkemys maailmasta ja 
yritysten toiminnasta siellä.

10.4 Työnantajapuolen haastattelujen yhteenveto

Työnantajapuolen haastattelujen pohjalta voidaan sanoa, että ympäristöekonomien 

tilanne ympäristöalan työmarkkinoilla tällä hetkellä näyttää suhteellisen huonolta. 

Toisaalta tarkastelumateriaaliakaan ei vielä merkittävästi ole, sillä ympäristöasiat ja 

varsinkin kauppatieteellinen ympäristönäkökulma koetaan vielä monissa yrityksissä hyvin 

uutena asiana, eikä ympäristöasioiden huomioiminen ole vielä muotoutunut kiinteäksi 

osaksi yritystoimintaa. Tulevaisuuden näkymät näyttävät kuitenkin kaikkien kolmen 
haastatellun mielestä pääosin lupaavilta. Tätä näkemystä tukee mm. ympäristöasioiden 

pariin haettujen kesä- ym. harjoittelijoiden määrän lisääntyminen yrityksessä. Toisaalta 

monilla aloilla ja yritystoiminnan alueilla taloudellisen näkökulman merkitys ympäristö

asioissa on vasta kasvussa, toisaalta taas kokonaan uusia kauppatieteelliseen 

koulutusalaan liittyviä ympäristötoimintoja ennustetaan syntyvän mm. rahoitusalalle.

Päätoimisten ympäristötehtävien määrän ei uskota muutamia suuryrityksiä lukuun

ottamatta paljoakaan lisääntyvän, mutta sen sijaan perinteisten kauppatieteellisten 

osaamisalueiden toiminnoissa ympäristöasioiden tuntemus tulee yhä tärkeämmäksi niin 

suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Varsinkin Koneen Huhtinen sekä Keskon Kuisma 

korostavat perinteisen kauppatieteellisen osaamisen sekä siihen lisäarvona liitetyn omaan 

erikoitumisalueeseen liittyvän ympäristönäkökulman olevan ehdottomasti käyttökelpoisin 
ja arvokkain yhdistelmä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Professionaalisen kilpailun osalta työnantajapuolen edustajien näkemykset ovat hyvin 

samansuuntaisia. Jonkin verran kilpailua voi esiintyä, mutta tulevaisuudessa myös 

ekonomien omat osaamisalueet alkavat muodostua. Erityisesti haastatellut korostavat 

kaikki näkemystä, jonka mukaan yritysten ympäristöasioihin liittyvät osaamis- ja



113

rekrytoimistarpeet riippuvat aina siitä, millainen näkökulma yrityksen toiminnassa 

korostuu. Eri yritysten näkökulmasta eri koulutusalojen ihmiset soveltuvat yrityksen 

tarpeisiin eritavalla. Huolimatta siitä, että haastateltavat edustivat voimakkaasti teknillistä 

koulutusta, ei haastatteluissa tullut esille näkemyksiä esimerkiksi teknillisen koulutuksen 

ylivoimaisuudesta, vaan suurimmaksi osaksi kaikkien koulutusalojen ympäristöosaajille 

nähtiin olevan oma paikkansa ympäristöalan työmarkkinoilla. Tämän ei kuitenkaan voida 

sanoa edustavan työmarkkinoiden näkemyksiä kokonaisuudessaan, sillä haastateltavat 

valittiin mm. sen perusteella, että he ovat osoittaneet mielenkiintoa ympäristöekonomeja 

kohtaan tai ovat muuten olleet ympäristöasioihin liittyen yhteistyössä kauppatieteellisen 
koulutusyksikön kanssa.

Kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen tunnettuus työmarkkinoilla on erittäin huono. 

Huolimatta haastateltujen yhteyksistä mm. Helsingin kauppakorkeakouluun, ei koulutuk

sen sisältö tai laajuus ole haastatelluille tuttu asia. Itse ympäristökoulutus koetaan 

työmarkkinoiden näkökulmasta kuitenkin tarpeellisena ja hyödyllisenä, kunhan perinteistä 

kauppatieteellisiä osaamisalueita ei kuitenkaan unohdeta, vaan ympäristöasiat tuodaan 
niihin lisäelementtinä.

Vaikka koulutuksen kehittämisen tärkeydestä ollaan yhtä mieltä, eroavat mielipiteet 

koulutuksen kehittämisen painoalueista jonkin verran. Keskon Kuisma painottaa 

systeemiajattelun, ympäristöjärjestelmien sekä -laskennan merkitystä. Ympäristö

ministeriön Honkasalo puolestaan pitää makrotaloudellisen ympäristötutkimuksen sekä 

ympäristöasioiden kansainvälisyyden korostamista tärkeänä. Kone-konsernin Huhtinen 

näkee perinteisiin kauppatieteellisiin osaamisalueisiin liittyvien ympäristöasioiden 

korostamisen lisäksi tarpeellisena uusiin ympäristöasioihin pohjautuviin liiketoiminta- 

malleihin liittyvän opetuksen kehittämistä. Tästä voidaankin päätellä kauppatieteellisen 

ympäristöopetuksen kehitystarpeiden olevan laajoja, sillä yritysmaailman tarpeet jakau
tuvat hyvin monelle osa-alueelle jo kolmenkin yrityksen näkökulmasta.

Kysymys ympäristöopetuksen pakollisuudesta ekonomin tutkinnossa jakaa myös 

mielipiteitä. Honkasalo kannattaa vahvasti ympäristöasioita koskevan yleiskuvan 

antamista jokaiselle ekonomille. Huhtinen puolestaan ei pidä ympäristöasioita välttämättä 

tarpeellisena lisänä pakollisiin opintoihin. Kuisma katsoo ympäristö-asioiden parhaiten 

soveltuvan muun opetuksen sisään, jotta opiskelijat saisivat aina ajankohtaista tietoa 
liittyen heidän omaan erikoistumisalueeseensa.
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11. REKRYTOITUMISEN ESTEET JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

Empiirisen osan pohjalta kuva ympäristöekonomien, kauppatieteellisen ympäristö
osaamisen ja ympäristöalan työmarkkinoiden suhteista sekä kehityssuunnista alkaa 

muodostua. Tässä luvussa tutkimuksen tulokset käydään ensin läpi kirjallisuusosan 

lopussa (ks. luku 6, 6.1) esiteltyjen ympäristöekonomien rekrytoitumisen esteitä ja 

mahdollisuuksia kuvaavien väittämien kautta. Sen jälkeen kootaan yhteen empiriasta 

saadut tulokset. Lopuksi pohditaan tutkimuksen pohjalta esiin nousseita mielenkiintoisia 
kysymyksiä, jotka soveltuisivat jatkotutkimuksen aiheiksi.

11.1 Kauppatieteellisen ympäristöosaamisen kysyntä ia arvo työmarkkinoilla tällä
hetkellä

Väite 1: Ympäristöalan työpaikkoja on kauppatieteilijän näkökulmasta yritysmaailmassa 
hyvin vähän tarjolla koska:

a) ympäristöasioiden laajempi huomioiminen on toteutunut vasta lähinnä suurissa 

yrityksissä ja niissäkin oleviin työtehtäviin teknillinen osaaminen on tärkeä ellei tärkein 
valintakriteeri

b) ympäristökysymykset koetaan myös PK-sektorilla vielä yksittäisinä teknillisinä 

ongelmina. Ekonomien yleisin sijoittumisalue organisaatiossa on kuitenkin taloudelliset 
tehtävät.

Sekä työnantajapuolen että ekonomien näkemykset näyttävät puoltavan väitteitä. Hyvin 

harva ympäristöekonomeista on hakeutumisestaan huolimatta sijoittunut ympäristö
tehtäviin ja vaikka tarvetta kauppatieteelliselle näkökulmalle koetaan yrityksissä olevan, 

nähdään soveltuvien työpaikkojen puute merkittävänä rekrytoitumisen esteenä. Myös 

työnantajapuolen edustamien organisaatioiden rakenteissa korostuu selvästi ympäristö

tehtävien määrän vähäisyys tiettyjä perinteisesti insinööriteiteen osa-alueita lukuun

ottamatta. Ekonomit nimeävät teknisen osaamisen puutteen yhdeksi olennaisimmista 

rekrytoitumisen esteistä. Ympäristöongelmien näkemisen yrityksissä edelleen yksittäisinä 

teknisinä kysymyksinä koetaan asettavan ekonomit kilpailuasemaan insinöörien kanssa ja 

teknisen näkökulman painottamisen katsotaan kilpailussa suosivan insinöörejä 
ekonomeihin verrattuna.

Myös ympäristötehtäviin sijoittuneiden ekonomien jakaantuminen eri työskentely- 

sektoreille antaa viitteitä rekrytoitumismahdollisuuksien vähäisyydestä yritysmaailmassa. 

Vain yksi heistä työskentelee nimenomaan suuressa teollisuusyrityksessä. Yli puolet sen
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sijaan toimii opetukseen ja tutkimukseen liittyvissä tehtävissä valtion palveluksessa tai 

ympäristöjärjestöissä, mikä toisaalta viittaa siihen, että muilla sektoreilla kauppatieteilijöille 

soveltuvia työpaikkoja on ainakin jonkin verran tarjolla.

Väite 2: Ympäristöasiat hoidetaan monissa yrityksissä oman toimen ohella. Varsinaisia 

ympäristötehtävänimikkeitä ei ole, jolloin ympäristöopinnot eivät rekrytointitilanteessa 

välttämättä muodostu merkittäväksi valintakriteeriksi.

Myös tämä väite saa empiriasta tukea. Sekä työnantajapuolen ja ekonomien näkemykset 

että heidän edustamiensa orgaisaatoiden ympäristötehtävien luonne viittaavat tähän 

suuntaan. Nimenomaan ympäristöasioita hoitamaan on tiettyjä teknillisiä, luonnon

tieteellisiä tai oikeustieteellisiä erityiskysymyksiä lukuun ottamatta palkattu hyvin vähän 

ihmisiä. Ympäristöasiat liittyvät useimmiten esimerkiksi laatuasioihin ja ne on sisällytetty jo 

olemassa oleviin toimenkuviin. Väitettä tukee myös se, että ympäristötehtäviin yksityiselle 

sektorille sijoittuneiden ympäristöekonomien joukosta vain yksi työskentelee päätoimisesti 

ympäristöasioiden parissa.

Kauppatieteellisten osaamisalueiden, kuten ympäristölaskennan tai -vestinnän 

päätoimisten tehtävien määrä on vielä vähäinen. Tämä voi osaltaan johtua siitä, että 

yrityksissä ympäristönäkökulma koetaan vielä suhteellisen uutena asiana. Organisaati

oiden rakenne ei ole vielä kauppatieteellisen ympäristönäkökulman kohdalla niin 

kehittynyt kuin esimerkiksi oikeustieteellisen tai teknillisen ympäristönäkökulman kohdalla, 

joista ympäristöasioiden huomioiminen yritysmaailmassa on alun perin lähtenyt käyntiin. 

Toisaalta empirian pohjalta käy myös ilmi, että kauppatieteelliseen perusosaamisen 

monimuotoisuuteen liittyen yritysten ympäristöosaamistarpeet näyttävät ekonomien 

kohdalla jakaantuvan kahteen ryhmään: tietyn osa-alueen erikoisosaajiin ja toisaalta 

perinteisen kauppatieteellisen osa-alueen hallitseviin, ympäristöasioita sen sisällä 

ymmärtäviin. Jälkimmäisen ryhmän kysyntä ja kysynnän kasvu arvioidaan huomattavasti 

ensimmäistä ryhmää suuremmaksi ja ekonomien kohdalla koulutukseen liittyvinä 

valintakriteereinä korostetaankin perinteisten kauppatieteellisten osaamisalueiden 

hallinnan ensisijaisuutta.

Väite 3: Sukupuoli vaikuttaa työhönsijoittumiseen. Ympäristöopinnot koetaan 

henkilöstöjohtamisen tavoin ainakin HKKK:ssa naispainotteiseksi opintosuunnaksi. 

Teknillissävytteiset tehtävät koetaan vielä työmarkkinoilla perinteisesti miehisen alan 
tehtäviksi.
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Ympäristöekonomien joukon naisvaltaisuus varsinkin HKKK:n kohdalla on selvä. 

Ympäristötehtäviin rekrytoituneista ympäristöekonomeista miehiä on kuitenkin 

suhteellisesti enemmän kuin naisia, siitäkin huolimatta, että naiset ovat huomattavasti 
ahkerammin ympäristötehtäviin hakeneet.

Ympäristötehtäviin rekrytoituneista naisista vain yksi on yksityisen sektorin palveluksessa. 

Muut työskentelevät valtiolla opetus- ja tutkimustehtävissä sekä toimihenkilönä tai 

ympäristöjärjestöissä. Miehet taas ovat sekä sektoreittain että toimialoittain tarkasteltuna 

enemmän varsinaisissa yritysmaailman ympäristötehtävissä. Tehtävänimikkeiden pohjalta 

pääteltynä miesten ympäristötehtävät näyttäisivät myös edustavan teknisempiä tai ainakin 

"kovempia" yritystoiminnan osa-alueita. Miehillä näyttäisi tämän perusteella siis olevan 
naisia paremmat mahdollisuudet tällä hetkellä sijoittua ympäristötyömarkkinoille. Toisaalta 

yhtä lukuunottamatta kaikki päätoimisissa ympäristötehtävissä toimivat ovat naisia.

Väite 4: Asemiaan ympäristötoiminnoissa jo vakiinnuttaneet insinöörit ja luonnontieteilijät 

rekrytoivat tai ainakin vaikuttavat rekrytointipäätöksiin. Tutkimuksissa on todettu, että 

rekrytoijan tausta usein vaikuttaa rekrytointipäätöksiin. Rekrytoija valitsee mielellään 

saman koulutuksen läpikäyneen henkilön, sillä oman kokemuksen kautta ehdokkaan 

taitojen arviointi on helpompaa.

Yrityksissä näyttää tutkimuksen pohjalta olevan huomattavan paljon varsinkin teknillisen 

koulutustaustan omaavia ihmisiä, jotka vaikuttavat ympäristötehtäviin rekrytointiin. 

Voidaankin olettaa, että tällä on merkitystä muiden alojen tavoin myös ympäristötehtäviin 

rekrytoimiseeen. Yrityksissä olevat vanhoilliset ja insinöörisuotuisat asenteet sekä 

koulutuksen huono tunnettuus nousivat empiriassa voimakkasti esille ekonomien 

rekrytoitumisen esteinä. Toisaalta myös ekonomit näyttävät pyrkivän suosimaan 

kauppatieellisen koulutuksen saaneita ympäristötehtävissä, sillä kokevat kauppa

tieteellisen ympäristönäkökulman olevan organisaatioissa tarpeen.

Väite 5: Korkeakoulutus on lähes poikkeuksetta ei-ammatillista koulutusta. Käytännön 

osaamisen puute vaikeuttaa kuitenkin erityisesti ympäristöekonomien sijoittumista, sillä 

työmarkkinoilla tällä hetkellä kaivataan korkeastikoulutettuja ympäristöalan erikoisosaajia.

Varsinkin ympäristöekonomien joukossa kokreettisten ympäristötaitojen puute mainitaan 

merkittävänä ongelmana niin rekrytoitumisessa kuin työssäkin. Työmarkkinoilla koetaan 

tarvittavan valmiita erikoisosaajia. Myös työnantajien tarpeisiin käytännön osaaminen 
varsinkin tämän hetken tarpeissa sisältyy, mutta myös ympäristöasioiden
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kokonaisnäkemyksen merkitys korostuu. Suurten kokonaisuuksien hallinta koetaan 

erityisen tärkeäksi tulevaisuuden kehityksen kannalta. Myös ennusteet osittain 

ympäristöaiheisten työtehtävien tarjonnan lisääntymisestä päätoimisia enemmän tukee 

kokonaisvaltaisen ympäristöasioiden ymmärtämisen näkökulmaa. Näin ollen ei tämän 

tutkimuksen pohjalta voida sanoa, että väite pitäisi kokonaisuudessaan paikkansa.

Väite 6: Työpaikkoihin haetaan vielä insinöörejä ja luonnontieteilijöitä osittain siksi, että 

ympäristöalan kaupallista osaamista on varsin rajallisesti tarjolla. Koulutus on uutta, 

muotoutumatonta ja vähäistä. Työnantajat eivät ole tietoisia osaamisesta.

Väite saa empiriasta tukea, sillä kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen tunnettuus 

näyttää työmarkkinoilla olevan erittäin huono ja tunnettuuden puute nousee, kuten edellä 

jo mainittiin, sekä työnatajapuolen että ekonomien näkemyksissä esiin merkittävänä 

rekrytoitumista haittaavana tekijänä. Koulutus koetaan myös väitteen mukaisesti uutena, 

muotoutumattomana ja vähäisenä, eivätkä edes itse ympäristöekonomit sen pohjalta 

kykene aina osaamistaan työnantajalle perustelemaan. Kauppatieteellisen ympäristö

näkökulman määrittely ja sisältö näyttävät olevan niin opetuksessa ja ympäristö- 

ekonomien keskuudessa kuin työmarkkinoillakin vielä epäselvä.

11.2 Työmarkkinatilanne eli osaamisen kysyntä tulevaisuudessa

Väite 7: Ympäristöasioiden hoitamiseen liittyvistä työpaikoista käydään professioiden 

välistä kilpailua. Perinteisten ympäristöinsinöörien ja luonnontieteilijöiden joukkoon on nyt 

"tunkemassa" kauppatieteilijöitä. Kilpailun koveneminen nostaa työmarkkinoiden osaamis

vaatimuksia ja sitä kautta vaikeuttaa ekonomien sijoittumista, sillä he ovat uudempia alalle 
tulijoita.

Väite ei saa empiriasta ehdotonta tukea, sillä ympäristöekonomien näkemykset 

professioiden välisestä kilpailusta poikkevat aika lailla työnantajapuolen näkemyksistä. 

Suuri osa ekonomeista kokee kilpailua insinöörien ja luonnontieteilijöiden kanssa 

esiintyvän merkittävästi ja ekonomien pärjäävän kilpailussa huonosti. Työnantajapuolen 

(ja myös osan ekonomeista) näkemykset korostavat kuitenkin sitä, että eri koulutusalojen 

tuottama ympäristöosaaminen kohdistuu selvästi erityyppisiin tehtäviin ja organisaatioiden 

eri osa-alueille. Kauppatieteellisten osa-alueiden kehittyminen sekä yrityksissä että 

koulutuksen osalta on vain edistynyt muita hitaammin ja sen vuoksi tällä hetkellä 
kilpaillaan vielä samoista tehtävistä.
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Toisaalta korostuvat myös näkemykset siitä, että varsinaisten ympäristöjohtamisen 

johtotehtävien kohdalla ei koulutustaustalla enää ole niin suurta merkitystä, sillä työuran 
edetessä koulutuksen merkitys vähenee kun taas kokemuksen kautta hankitun 

näkökulman ja alan tuntemuksen merkitys lisääntyy. Johtotasolla kaikki koulutusalat 
"kilpailevat" samoista työpaikoista.

Väite 8: Ympäristöasioiden leviämistä uusille organisaation osa-alueille, jopa läpi koko 

organisaation, vastustetaan yhä yritysmaailmassa ja tämä vaikeuttaa ekonomien 
rekrytoitumista.

Edellä mainittujen insinöörimyönteisten asenteiden lisäksi myös ympäristöasioiden 
merkityksellisyyttä väheksyvät asenteet yritysmaailmassa tulevat ekonomien kokemuk

sissa esille rekrytoitumisen esteinä. Tämä näyttääkin tukevan kahdeksatta väitteitä. Myös 

työnatajapuolen näkemysten pohjalta voidaan sanoa, että vasta osassa yrityksistä 

ympäristöasioiden hoitaminen nähdään kokonaisvaltaisena asiana eikä ympäristöasioiden 

ymmärtämistä, ainakaan kauppatieteellisestä näkökulmasta, koeta rekrytoitumisen 
kannalta olennaiseksi taidoksi.

Väite 9: Ympäristöjärjestelmien lisääntyminen parantaa ekonomien mahdollisuuksia, 

koska järjestelmien toteuttaminen vaatii ympäristöosaamista sekä ympäristöasioiden 
ymmärtämistä läpi koko organisaation.

Ympäristöjärjestelmien suosio ja lisääntyminen korostuvat empiriassa selvästi. Toisaalta 

hyvin harva ekonomi näyttää tällä hetkellä niiden parissa työskentelevän. Sekä 

ekonomien että työnatajien joukossa eri koulutusalojen ja niiden ympäristökoulutusten 

katsotaan valmistavan työvoimaa selkeästi yritystoiminnan eri osa-alueille. Varsinkin 
yönantajapuolella korostuu näkemys yrityksen liiketoiminnan luonteen voimakkaasta 

vaikutuksesta ympäristöön liittyvien osaamistarpeiden muodostumiseen. Ympäristö- 

järjestelmien siirtymisen suurista teollisuusyrityksistä palvelu- ja PK-sektorin yrityksiin 

voidaankin tämän perusteella nähdä avaavan myös ekonomeille työmahdollisuuksia. 
Tämän uskotaan kuitenkin tapahtuvan vasta tulevaisuudessa.

Väite 10: Ympäristöasioiden huomioimisen kehittyminen laki- ja viranomaispainotteisesta 

päästöjen hallinnasta aktiiviseen, markkinavetoiseen ja mm. ympäristölaskentaa 

korostavaan suuntaan lisää yhä enemmän ympäristöekonomien kysyntää.
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Usko kauppatieteelliseen osaamiseen ja ympäristönäkökulmaan pohjautuvien 

työmahdollisuuksien lisääntymiseen on sekä ekonomien että työnantajapuolen joukossa 

vahva. Vaikkei mihinkään päätoimisten ympäristötehtävien vyöryyn uskotakaan, nähdään 

ympäristöosaamisen ja ympäristönäkökulman merkityksen kaikilla yritystoiminnan ja 
organisaatioiden osa-alueilla lisääntyvän ja siirtyvän sitä kautta myös ekonomien 

perinteisiin työtehtäviin. Ympäristönäkökulman hallintaa pidetään jopa elinehtona 

ekonomien yleiselle rekrytoitumiselle tulevaisuudessa. Myös empiriassa korostuvat 

näkemykset esimerkiksi ympäristölaskentatoimen, -markkinoinnin sekä -viestinnän 

merkitysten kasvusta antavat tukea väitteelle 10.

11.3 Kauppatieteellinen ympäristökoulutus ja sen kehittämistarpeet

Väite 11 : Kauppatieteellisten koulutusyksiköiden tarjoama ympäristöopetus on vielä uutta, 

vaihtelevaa, monilta osin vähäistä ja pintaa raapaisevaa. Jos koulutusta ei aktiivisesti 

kehitetä myös työmarkkinoiden lähtökohdista, eivät ekonomit kykene tuomaan yritysten 

toimintaan lisäarvoa, eivätkä myöskään kilpailemaan ympäristöalan tehtävistä muiden 
koulutusalojen kanssa.

Väite näyttää empirian pohjalta pitävän hyvin paikkansa. Kauppatieteellinen ympäristö

opetus saa paljon kritiikkiä sekä laadun että määrän osalta. Vaikka laajan yleis

näkemyksen tarjoaminen saa kiitosta, koetaan koulutus puutteellisena ja kovin 

pinnalliselle tasolle jäävänä eikä se vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Koulutuksen ei koeta 

antavan varsinaisia konkreettisia ympäristötaitoja eikä myöskään mahdollisuuksia 

syventävästi perehtyä tiettyyn aihepiiriin. Myös koulutuksen huono tunnettuus työ

markkinoilla on merkittävä ongelma niin ekonomien kuin työnantajapuolenkin mielestä.

Koulutuksen kehittämistä työmarkkinoiden vaatimusten sekä monitieteellisen tutkimuksen 

pohjalta pidetään tärkeänä. Sen lisäksi, että kauppatieteellisen ympäristönäkökulma ja 
sen opetus vaatii kehittämistä, jotta työmarkkinoille saadaan alan erikoisosaajia, koetaan 

opetuksen kehittäminen tärkeäksi myös siksi, että ympäristöosaamisesta on muodostu

massa olennainen osa perustaitoja alalla kuin alalla. Ekonomeilla ja ekonomikoulutuksella 
ei katsota olevan varaa jäädä tästä kehityksestä ulkopuolelle.

Väite 12: Työnantajien tietoisuus koulutusohjelmista ja tutkintorakenteista on yleensä 
huonoa. Voidaan olettaa, että ympäristöopetuksen kohdalla on samoin. Jos tunnettuuden 

tasoa ei työnantajien keskuudessa aktiivisilla toimenpiteillä nosteta, eivät työnantajat



120

kykene arvioimaan ekonomien ympänstöosaamista ja ottamaan sitä huomioon 
rekrytointipäätöksissä.

Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, koulutuksen tunnettuus työmarkkinoilla on sekä 

ekonomien kokemusten että työnantajien näkemysten mukaan erittäin huono ja huonon 

tunnettuuden koetaan selvästi haittaavan rekrytoitumista. Tiedotus- ja yhteistyötoiminnan 

lisäämistä työmarkkinoiden kanssa kaivataan selvästi lisää. Myös selkeä käsitys siitä, mitä 

kauppatieteellisellä ympäristönäkökulmalla tarkoitetaan, näyttää puuttuvan niin 

työmarkkinoilta kuin osalta ekonomejakin. Osittain tästä johtuen ympäristötehtäviin 

haetaankin työvoimaa lähinnä sellaisilta koulutusaloilta, joiden ympäristökoulutuksella on 

jo pidemmät perinteet ja joiden tarjoaman koulutuksen osaamisalueet ovat selkeitä ja 

rajattavissa. Ympäristöasioihin liittyviä kauppatieteellisen koulutusalan osaamisalueita 

kyetään nimeämään useita ja niihin liittyvää konkreettista opetusta ja osaamista 

kaivataan, mutta näiden osa-aluieden osaajia ei kuitenkaan kauppatieteilijöiden joukosta 
haeta.

Väite 13: Pääaine ja sivuaine ohjaavat kauppatieteilijöiden työtehtävien laatua. 

Tutkimusten mukaan esimerkiksi rahoitus, laskentatoimi markkinointi sekä kansainvälinen 

markkinointi ohjaavat sijoittumista jonkin verran. Sen sijaan kansantaloustieteessä ja 

oikeustieteessä sivuaine yleensä määrittää pääainetta voimakkaammin työtehtävien 

laadun. Kehittämällä opetusta esimerkiksi selkeiden opintokokonaisuuksien suuntaan 

voidaan ympäristöopinnoista luoda voimakkaasti sijoittumista ja työtehtävien laatua 
määrittävä tekijä.

Empiirisen aineiston pohjalta väitettä 13 voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. 

Vaikka pro gradu -tutkielman merkitys rekrytoitumisessa tulee voimakkasti esille 

molempien työmarkkinaosapuolten vastauksissa, niin muiden ympäristöopintojen kohdalla 

on toisin. Yksittäisten koordinoimattomien opintojaksojen suorittamisen ei koeta antavan 

riittäviä tai syventäviä ympäristötietoja, jotta niistä olisi työmarkkinoilla hyötyä. Myös 
tutkintorakenteiden ja ympäristöopintojen huonon tunnettuuden parantamiseen hyvä 

ratkaisu voisi olla ympäristöopintojen koostaminen selkeiksi sivuaine- tai muiksi 

opintokokonaisuuksiksi, jotka viestittäisivät koulutuksen sisällöstä ja järjestelmällisyydestä 

työmarkkinoille. Selkeät opintokokonaisuudet näkyisivät myös paremmin koulutus

tiedoissa ja sitä kautta niiden vaikutus rekrytoitumiseen lisääntyisi ja sen asema 

selkeytyisi muihin koulutusaloihin nähden.
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Olennaisena, varsinkin työnantajapuolelta korostuvana, kauppatieteellisen 

ympäristönäkökulman osaamistarpeen muotona nousee kuitenkin esiin johonkin tiettyyn 

perinteiseen kauppatieteelliseen osaamisalueeseen liittyvä ympäristönäkökulma. 

Työmarkkinoilla kaivattu ympäristöosaaminen ei siis ole niinkään yleistä yritysten 

toimintaan liittyvää, vaan omaan pääaineeseen tai suuntautumisvaihtoehtoon liittyvää, 

syvemmälle menevää osaamista. Tämä näkökulma puolestaan näyttäisi puoltavan 
ympäristöopetuksen sisällyttämistä pääaineiden opetukseen, sillä koulutusyksiköiden 

resurssit useiden eri oppiaineiden omien syvällisesti ympäristöasioihin perehtyvien 

opintokokonaisuuksien taijoamiseen eivät varmaankaan riitä. Ratkaisu opetuksen 

järjestämiseen, molemmat edellä mainitut näkökulmat ja niiden edut huomioiden, voisi olla 

laaja yhtenäinen opintokokonaisuus, joka sisältäisi erilaisen opintojaksokoosteen eri 

oppiaineiden opiskelijoille. Tämän kaltaista mallia kohti on joissakin koulutusyksiköissä 
ympäristöopetusta jo alettu kehittää.

Väite 14: Yksittäisten ympäristökysymysten ratkaisemisen lisäksi tulevaisuuden tärkeitä 

ominaisuuksia ympäristöjohtamisessa ovat eri tieteiden, organisaatioiden sekä ryhmien 

näkökulmien yhdistämisen ja johtamisen taidot, jotka ovat ekonomikoulutuksen joidenkin 

pääaineiden (kuten esimerkiksi johtamisen) kohdalla vahvasti koulutuksen kulmakivi.

Väite saa tukea sekä työnantajapuolen että ekonomien vastausten pohjalta. Ympäristö

asioiden kokonaisvaltainen ja liiketoimintalähtöinen hoitaminen nousee esiin yhtenä niistä 

uusista ja lisäarvoa tuottavista osaamisalueista, jotka kuuluvat kauppatieteelliseen 

koulutukseen ja jotka voivat sitä olla myös kauppatieteellisen ympäristöosaamisen osalta.

Myös työnantajapuolella korostetaan selvästi laajoja sovellusmahdollisuuksia kaupallisen 

koulutuksen voimavarana. Tämän nähdään pätevän myös kauppatieteelliseen ympäristö

näkökulmaan jos koulutusta vain aletaan työmarkkinoiden tarpeiden näkökulmasta 

kehittää. Vielä tähän yritystoiminnan ja ympäristöasioiden kokonaisvaltaiseen 

näkemykseen pohjautuvia työtehtäviä tai edes ajatusmalleja yrityksissä ei näytä 

paljoakaan olevan, mutta tulevaisuuden kehityksen ennustetaan kuitenkin siihen suuntaan 

etenevän. Tiettyjen osa-alueiden, kuten ympäristölaskennan erikoisosaajien lisäksi tullaan 
jatkuvan kehityksen turvaamiseksi tarvitsemaan myös yritystoiminnan suurten linjausten ja 

kehitystrendien ymmärtäjiä ja kehittäjiä. Varsinkin julkisen sektorin puolella talous

tieteellisen ja ympäristönäkökulman laajemman ymmärryksen tarve näyttää korostuvan.
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11.4 Yhteenveto ia johtopäätökset

Tutkimuksen kohdejoukkona 1990-luvun ympäristöopintoihin suuntautuneet ekonomit 

eivät perusominaisuuksiltaan näytä merkittävästi eroavan ekonomien kokonaisjoukosta. 

Ainoa merkittävä ero on joukon naispainotteinen sukupuolirakenne. Yksinkertaistettuna 

voidaankin sanoa, että tällä hetkellä parhaat mahdollisuudet sijoittua ympäristötehtäviin 

nimenomaan yksityiselle sektorille on ekonomilla, joka on HKKK:sta valmistunut mies, 

jolla on kauppatieteellisen koulutuksen ulkopuolisia ympäristöopintoja ja kokemusta 

ympäristöalan töistä ja joka aktiivisesti pyrkii niihin sijoittumaan. Pro gradu -tutkielman 

ulkopuolisten ympäristöopintojen merkitys ei näytä sijoittumisessa olevan olennainen 

tekijä. Julkisella sektorilla sekä järjestöissä työmahdollisuuksia näyttää löytyvän myös 
naisille.

Rekrytoitumisen esteitä tällä hetkellä enemmän kuin mahdollisuuksia

Yleisesti katsottuna rekrytoitumisen esteitä ja toisaalta mahdollisuuksia koskevien 

väitteiden sekä muun empiirisen aineiston pohjalta näyttää siltä, että ympäristöekonomien 

ja kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen asema työmarkkinoilla on tällä hetkellä 

kohtalaisen huono. Syitä tähän on monia.

Soveltuvien työpaikkojen määrä on varsinkin yksityisellä sektorilla vähäinen, sillä 

ympäristönäkökulman leviäminen läpi koko organisaation ja kauppatieteellisille osaamis

alueille on yrityksissä vielä alkutekijöissään. Ekonomit eivät kykene kilpailemaan 

esimerkiksi teknillisen koulutusalan kanssa, sillä heillä on takanaan jo vankempi ja 

"perinteikkäämpi" asema yritysmaailman ympäristötoiminnoissa ja ympäristökysymysten 

ratkaisemisessa luotetaan vielä näihin tuttuihin ajattelumalleihin sekä tuttuun ja selkeästi 
hahmotettavissa olevaan koulutukseen.

Yritysmaailman ympäristöajattelun kehityssuunnan ja asenteiden lisäksi kauppa
tieteellisen ympäristönäkökulman lisääntymisen hitauteen vaikuttaa myös kauppatieteel

lisen ympäristökoulutuksen uutuus, vähäisyys, vaihteleva taso sekä erittäin huono 

tunnettuus työmarkkinoilla.

Varsinaisten ympäristötyötehtävien ja niihin rekrytoitumisen vähäisyydestä huolimatta 

työmarkkinoilla on selvästi näkyvissä myös kiinnostusta ja tarvetta kauppatieteellisestä 

näkökulmasta lähtevälle ympäristöosaamiselle. Ympäristöosaamisesta koetaan laajalti 

olevan hyötyä työelämässä tehtävien laadusta, työskentelysektorista ja -toimialasta
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riippumatta. Hieman yllättäen kysyntää kauppatieteelliselle näkökulmalle näyttää myös 

löytyvän ympäristöjärjestöistä.

Tulevaisuudessa mahdollisuudet kasvavat

Niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella näyttää selvältä, että kauppatieteellisen 

ympäristönäkökulman merkitys ja sitä kautta myös osaamisen kysyntä tulevat 

lisääntymään. Esimerkiksi ympäristöjärjestelmien leviäminen suurista teollisuusyrityksistä 

palvelualoille sekä PK-sektorille tulee lisäämään ympäristöosaamisen vaatimuksia myös 

ekonomien kohdalla. Muiden koulutusalojen kanssa käytävän kilpailun oletetaankin 

työmarkkinoilla vähenevän, kun ympäristöasioiden hoitaminen leviää aloille, joissa 

liiketoiminta perustuu muuhun kuin valmistus- ja jalostustoimintaan. Tällöin suurimmat 

ympäristöhaasteet vaativat yksittäisiä teknisiä ja oikeustieteellisiä ratkaisumalleja 

monipuolisempia lähestymistapoja. Konkreettisesti ympäristöosaamiseen kohdistuvan 

kiinnostuksen ja tarpeen lisääntymisestä kertoo esimerkiksi se, että erilaisiin 
ympäristöalan projekteihin ja työtehtäviin haetaan henkilöstöä yhä enemmän suoraan 

koulutusyksiköistä. Heitä palkataan mm. harjoittelijoiksi tai tekemään lopputyötä yrityksen 

toimeksiannosta.

Työmarkkinoilla tullaan tarvitsemaan sekä tiettyjen erikoiskysymysten ja -taitojen osaajia 

että myös ekonomeja, jotka kykenevät näkemään ympäristöasioiden merkityksen 

perinteisillä kauppatieteellisillä osa-alueilla sekä koko organisaation ja yritystoiminnan 

kehittämisessä. Suurin kysyntä näyttää työmarkkinoiden näkökulmasta kuitenkin 

kohdistuvan nimenomaan perinteisen ekonomiosaamisen ja sen sisällä ympäristö

näkökulmiin erikoistumisen yhdistelmällä, jossa ympäristöosaaminen antaa koulutukselle 

lisäarvoa, mutta ei yksinään määritä sen käyttökelpoisuutta. Toisaalta ympäristöasioiden 

ymmärtämisestä - edes jossain määrin - nähdään tulevaisuudessa myös tulevan 
perusvaatimus jokaisen ekonomin kohdalla.

Koulutuksen kehittäminen reunaehto mahdollisuuksien toteutumiselle

Vaikka tulevaisuuden näkymät vaikuttavat ympäristöekonomien näkökulmasta hyviltä, käy 

tutkimuksen pohjalta kuitenkin selvästi ilmi, että kauppatieteellistä ympäristökoulutusta on 
kehitettävä, jotta työmarkkinoiden tarpeisiin kyetään myös vastaamaan.

Tällä hetkellä koulutuksen vahvuuksia näyttävät olevan pro gradu- tutkielmat sekä laajan 

näkökulman tarjoaminen ympäristöasioihin. Nämä vahvuudet tulisi sälyttää, mutta
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koulutusta on myös kehitettävä, sillä ympäristöosaamisesta uskotaan tulevaisuudessa 
kehittyvän välttämätön osa ekonomeilta työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista. 

Ympäristöopetuksen kehittämisessä tärkeänä näkökulmana nousee esiin ympäristö

opetuksen sisällyttäminen jo pakollisiin perusopintoihin.

Kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen keskeiset alueet on määriteltävä ja rajattava 

selkeämmin. Niiden sisällön ja merkityksen sekä niihin liittyvän koulutuksen tunnettuutta 

on viestinnän ja yhteistyön kautta lisättävä voimakkaasti. Näin voidaan vaikuttaa sekä 

kauppatieteellisen ympäristönäkökulman etenemiseen että työmarkkinoiden rekrytointi- 

suuntiin. Teknisen näkökulman liittämistä opetukseen ei työmarkkinoilla nähdä kovinkaan 

tärkeänä, vaan olennaisempaa on lähteä voimakkaasti kehittämään perinteisiin kauppa

tieteellisiin osaamisalueisiin liittyviä ympäristöosaamisen osa-alueita. Niihin liittyvää 

opetusta ja myöskin tutkimusta on kehitettävä yhteistyössä nimenomaan työmarkkinoiden 

ja yritysmaailman kanssa. Kehittämisessä on kuitenkin huomioitava sekä yksittäisten 

erikoistumisalueiden ja -välineiden opetus että myös kokonaisvaltaisen näkemyksen 

tarjoaminen.

Konkreettisia ympäristöopetuksen kehittämisen suuntia voidaan empirian pohjalta 

opintojen pakollisuuden lisäksi löytää useita. Tarvetta pääasiallisten ympäristöopintojen 

kehittämiselle Jyväskylän ympäristöjohtamisen ohjelman lisäksi ei näytä löytyvän tarvetta. 

Ympäristöopintojen tulisi sen sijaan selvästi liittyä ja täydentää perinteisiä kauppa

tieteellisiä pää- ja sivuaineita. Lisäksi opintojen tulisi kuitenkin rekrytoitumisen 
näkökulmasta muodostaa tutkintotiedoissa selvästi näkyviä kokonaisuuksia. Käyttö

kelpoinen malli voisikin olla laaja opintokokonaisuus, joka sisältäisi eri opintosuuntien ja 

pääaineiden opiskelijoille omat opintojaksokoosteensa.

Tutkimuksen tuloksena muodostuu myös laaja lista yksittäisistä ympäristöosaamisen 

tarpeista, joita työmarkkinoilla olevat ekonomit sekä työnantajapuolen edustajat toivovat 

tulevaisuuden kauppatieteellisestä ympäristöopetuksesta löytyvän. Nämä tarpeet liittyvät 
mm:

ympäristöjärjestelmiin ja auditointiin, ympäristölogistiikkaan, PK-sektorin "viherty- 

misen" käytännön välineisiin, viestintään, ympäristölaskentaan, makrotalou

dellisten ympänstötalouden näkökulmien kehittämiseen, tutkimus- ja 

opetusyhteistyöhön muiden koulutusalojen ja yritysten kanssa, rahoituksen ja 

sijoittamisen ympäristökysymyksiin, laatu- ja ympäristöasioiden yhdistämiseen, 

sidosryhmäajatteluun, uusien ympäristöpohjaisten liiketoimintakonseptien kehit

tämiseen, ympäristökysymysten kansainvälisyyteen, ympäristöraportointiin,
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kokonaisvaltaisen liikkeenjohdollisen ympäristönäkökulman kehittämiseen, 

käyttökelpoisen ja ymmärrettävän ympäristötiedon tuottamiseen sekä "viherpesun” 
taakse näkemisen välineisiin.

Nämä tarpeet ja vaatimukset kuvaavat mielestäni hyvin sitä, miten monimutkaisesta, 

laajasta, haastavasta ja toisaalta mahdollisuuksia täynnä olevasta kokonaisuudesta 
kauppatieteellisessä ympäristönäkökulmassa ja sen kehittämisessä työmarkkinoiden 

vaatimuksia vastaavaksi on kyse.

Lisätutkimuksen aiheita

Koska keskeiset tulokset liittyvät koulutuksen kehittämiseen, nousee esille kysymys 

kauppatieteellisen ympäristökoulutusmallin kehittämisestä. Mielenkiintoista olisi laajemmin 

selvittää työnantajapuolen sekä korkeakoululaitoksen tarpeita ja näkemyksiä ja haluk

kuutta koulutuksen kehittämiseen sekä koulutusmallin toteuttamiseen. Toinen olennainen 

kysymys on luonnollisesti tässä tutkimuksessa esiin nousseiden kauppatieteellisen 

ympäristöosaamisen kehitysennustusten empiirinen tarkastelu sopivan ajanjakson 
kuluttua, kun tutkimusmateriaalia eli ”ympäristöekonomeja” on toivon mukaan enemmän.
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HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN YMPÄRISTÖOPETUS 1998-2000

A. Ympäristötalous ¡a johtaminen -opintokokonaisuuden opintojaksot:

1. Ympäristötaloustiede (Environmental Economics) 4 ov 

Kansantaloustiede, opintokokonaisuuden ainoa pakollinen opintojakso

Tavoite ia sisältö: Kansantaloustieteen näkökulma ympäristön ja luonnonvarojen 

käytön ongelmiin. Luonnonvarojen rooli kansantaloustieteessä, niiden vapaan hyö

dyntämisen ongelma, ympäristöverotus, luonnonvarojen jako sukupolvien kesken 

ja kansainväliset ympäristöongelmat.

2. Ympäristölaskentatoimi (Environmental Accounting) 2 ov

Tavoite: Perehdyttää yritystoiminnan ja ympäristökysymysten väliseen suhteeseen. 

Tavoitteena on arvioida laskentatoimen roolia yritysten ympäristöasioiden hallin

nassa ja perehdyttää johdon ympäristölaskentatoimeen, ympäristökirjanpitoon ja - 

raportointiin sekä ympäristötarkastuksen kehityspiirteisiin ja ratkaisuihin.

Sisältö: Yritystoiminta ja ympäristökysymykset, ympäristöstrategian tehokas to

teuttaminen, johdon ympäristölaskentatoimi, ympäristökirjanpito ja -raportointi, ra

porttien verifiointi, kestävä kehitys.

3. Kulutus, ympäristö ia kommunikaatio (Consumption, Ecology and Communicati

on )4 ov

Markkinointi

Tavoite ia sisältö: Perehdytään kulutuksen ja markkinoinnin ympäristövaikutuksiin 

ja yhteishyödykkeiden tuottamisen ongelmaan. Lisäksi tarkastellaan yhteiskunnalli

sen ja markkinointikommunikaation merkitystä kuluttajien ympäristövalinnoissa.

4. Kulutus ia ympäristö, kirjapaketti (Consumprion and Ecology) 4 ov 

Markkinointi (mahdollista suorittaa lukuvuonna 1999-2000.)

5. Ympäristö ia liiketoiminta (Business and the Environment) 4 ov 

Organisaatiot ja johtaminen
Tavoite ia sisältö: Perehdytään mahdollisuuksiin kehittää yritysten liiketoimintaa 

ympäristönäkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia ympäristöosaamiseen eri työ

tehtävissä. Käsiteltäviä teemoja: Ympäristöongelmien luonne ja ympäristönsuoje

lun ohjauskeinot, Yritysten ympäristöstrategiat ja ympäristöasioiden hallintajärjes

telmät. Ympäristöliiketoiminnan ja -innovaatioiden erityispiirteet. Elinkaariajattelu ja
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ympäristöasiat tuotesuunnittelussa. Ympäristömarkkinointi ja ympäristölaskennan 
hyödyntäminen.

6. Ympäristöjohtaminen, kirjapaketti (Environmental Management) 4 ov 
Organisaatiot ja johtaminen

Tavoite ia sisältö: Syventää opiskelijan tietoja ja valmiuksia ympäristöjohtamisen 

alueella koskien ympäristöasioiden organisointia ja hallintaa organisaatioissa eri 

näkökulmista sekä yhteiskunnallista ympäristöasioista käytävää keskustelua. Kä

siteltäviä näkökulmia ovat mm. henkilöstöjohtaminen, tuotelähtöinen johtaminen, 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmät sekä ympäristönsuojelu ja ympäristöpolitiik

ka. Tavoitteena on, että opiskelija kriittisesti jäsentää kotimaista ja ulkomaista ym

päristökysymyksiin liittyvää kirjallisuutta ja kehittää valmiuksiaan ympäristöjohtami

sen kokonaisuutta ja käytäntöjä koskien.

7. Ympäristöfilosofia 4 ov

Filosofia, voidaan suorittaa joko kurssimuotoisena tai kirja paketti n a 

Tavoite: Kehittyä ympäristönäkökohdat huomioivana päätöksentekijänä, joka tun

nistaa yritysten toimintaympäristössä tapahtuvat keskeiset muutokset ja kehitys

trendit. Kehittää valmiuksia uudelleen arvioida omaa ja muiden päätöksentekoa 

suhteessa ympäristökysymyksiin. Arvioida keskustelua kehittymässä olevan ympä- 

ristökulttuurin sisällöstä.

8. Environmental Communication 4 ov 

Englannin kieli

Objective and contents: The aim of the course is to study varioius aspects of envi

ronmental communication as reflected by companies' environmental reporting in 

general and specifically whebn dealing with environmental conflicts. In addition, the 

course aims to give the participants the opportunity to to parctice and develop their 

presentation and argumentation skills in English via computer conferencing and 

video conferencing.

B. Muut ympäristöaiheiset opintojaksot

Ympäristötutkimuksen suuntaukset, 4 ov 

Organisaatiot ja johtaminen, lukemisseminaari

Tavoite ia sisältö: Syventää opiskelijoiden tietoja ja kykyjä tehdä itsenäistä selvitys- 

ja tutkimustyötä ympäristö ja liiketoiminta-alueella. Kurssilla perehdytään
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ympäristötutkimuksen kannalta keskeisiin metodologisiin lähestymistapoihin sekä 

niiden empiirisiin sovellutuksiin. Kurssilla käsitellään myös ympäristötutkimuksessa 

esiin nousseita keskeisiä teemoja: esimerkiksi teknologia ja ympäristö, organisaa

tion ja henkilöstön vihertyminen, sukupuoli ja ympäristö, kriisit.

Environmental English 2 ov 

Englannnin kieli, valinnainen opintojakso

Objective and contents: The aim of this online course is to increase the partici

pants' awareness of current global and domestic environmental isuues and provide 

an opportunity to reflect on these issues therough writing in English. The written 

assignment wiil also give the participants a chance to learn and parctice the use of 

essential terminology in English.

Ympäristöranskaa 2 ov

Ranskan kieli, valinnainen opintojakso

Tavoite ia sisältö: Osittain verkkopohjainen kurssi, jonka tavoitteena on ympäris

töterminologian ja -tietouden hankkiminen, tekstien analysointi sekä kirjallisen kie

litaidon harjoittaminen

Ympäristöruotsi 2 ov

Ruotsin kieli, valinnainen opintojakso

Tavoite ia sisältö: Ympäristötietouden ja -tietoisuuden lisääminen, ympäristöter

minologiaan perehtyminen ja ympäristötaloudellisten kysymysten pohtiminen.

Ympäristösaksa 2 ov

Saksan kieli, valinnainen opintojakso
Tavoite ia sisältö: Ympäristötietouden ja -tietoisuuden lisääminen, perehtyminen 

ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja ympäristötaloudellisiin kysymyksiin sekä ym

päristöterminologiaan.

LÄHDE: Opinto-opas 1998-2000. Helsingin kauppakorkeakoulu, 64-68, 95, 126,

139, 156, 158, 218-219, 223, 237, 244, 252.
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

1998-1999

1. Kauppatieteen tutkintoon sisältyvät yleisopinnot 20 ov

2. Kieliopinnot 20 ov

3. Ympäristöjohtamisen pääaineopinnot seuraavasti: 75-76 ov

APPROBATUR (15-16 OV)

markkinoinnin, laskentatoimen tai yrityshallinnon approbatur 

CUM LAUDE APPROBATUR (22 OV)

Pakolliset:

Introduction to Environmental Management 3 ov

Elinkaarianalyysi 2 ov

Yrityksen ympäristönsuojelu 3 ov

Ympäristöhallintajärjestelmien peruskurssi 2 ov

Ympäristölaskentatoimen perusteet 2 ov

Vähintään 6 opintoviikkoa seuraavista:

Elinkaarianalyysin harjoitukset 2 ov

Jätehuolto 3 ov

Kierrätystalous ja tekniikat 2 ov

Yleiskatsaus eurooppalaiseen ympäristölainsäädäntöön 1-2 ov

Basics on Recycling and Material Flow Models 3 ov

Ympäristöraportointi 2 ov

Valinnaisena 4 ov joko edellisistä aikaisempien kuuden lisäksi tai seuraavista

Ympäristötaioustieteen perusteet 3 ov

Social Context of Environmental Management 2 ov

Ulkomailla suoritetut opinnot (sovitaan)

Ilmansuojelu 2 ov

Jätehuolto ja ympäristöriskit 2 ov
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Vesien likaantumisen perusteet 2 ov

Ympäristönsuojelun teknologian jatko 2 ov

Ympäristönhoidon kurssi 2 ov

Ympäristösuunnittelu ja kaavoitus 1 ov

Ekotoksikologian perusteet 3 ov

Ympäristötilastotiede 2 ov

Ympäristöetiikka 2 ov

Ympäristöpsykologia 2 ov

Ympäristöpolitiikka 3 ov

Ympäristösosiologia 3 ov

Talous, johtaminen ja yhteiskunta 3 ov

Ympäristöretoriikka politiikassa 2 ov

Markkinointi ja verkostotalous 4 ov

Yrityksen kilpailustrategiat 3 ov

Markkinointiviestintä 4 ov

Neuvottelun teoria 3 ov

Kansainvälinen liiketoiminta 3 ov

Muut valinnaiset opinnot (sovitaan)

LAUDATUR (38 ov)

Pakolliset:

Yrityksen ympäristöjohtaminen 

Yhteiskunnallinen ympäristöjohtaminen 

Ympäristöhallintajärjestelmän rakentamisen perusteet 

Ympäristöhallintajärjestelmän rakentaminen 

Tutkimusseminaari 2 

Tutkijanvalmiudet

Vähintään 4 opintoviikkoa seuraavista:

Environmental Accounting 4 ov

Eko-taseteoriat 3 ov

Environmental Value Chain Management 3 ov

Ulkomailla suoritetut opinnot (sovitaan)

Vuosittain vaihtuva kurssi 1-3 ov

Muut valinnaiset opinnot (sovitaan)

4 ov 

2 ov 

1 ov 
4 ov 

22 ov 

1 ov
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4. Sivuaineopinnot

Ympäristötieteen approbatur 15 ov

Pääaineen suoritusten lisäksi yksi approbatur seuraavista 15-20 ov

Yrityshallinto, Laskentatoimi, Markkinointi, Kauppaoikeus, Kansantaloustiede

5. Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja tulee suorittaa vähintään niin paljon, että tutkinnon mi

nimilaajuus 160 ov tulee täyteen.

LÄHDE: http://www.jyu.fi/ymparistojohtaminen/kurssit.htm
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TAMPEREEN YLIOPISTON YMPÄRISTÖALAN OPINTOKOKONAISUUS 1998-

1999

Opintokokonaisuuden opintojaksot (12 kpl):

• Yritysten ympäristöjohtaminen 4 ov

• Ympäristöjohtaminen Aasiassa 3 ov

• Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 ov

e Ympäristöpolitiikan luonnontieteellinen tausta 5 ov

• Johdatus kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan ja kehitysongelmiin 5 ov 

e Ympäristöoikeuden perusteet 2 ov

• Peruskurssi/ Kunta ja ympäristö 3 ov

• Kunta, ympäristö ja kestävä kehitys/ kirjallisuus 1-2 ov

• Ympäristövaikutukset ja yhdyskuntarakentaminen 1-2 ov

• Asukkaat, asuinympäristöjä yhdyskuntasuunnittelu 1-2 ov

• Ympäristötalouden perusteet 2 ov

• Yhdyskuntarakentamisen, maankäytön ohjauksen ja ympäristöoikeuden 

lainsäädäntö 3 ov

• Ympäristöfilosofian perusteet 4 ov

LÄHDE: http://www.uta.fi/opiskelu/o-opas/talhall/erilliset.htm
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VAASAN YLIOPISTON YMPÄRISTÖALAN OPINTOKOKONAISUUS 1998-1999

Ympäristöalan opintokokonaisuus jakautuu kolmeen osioon, jotka ovat :

1. Ympäristö luonnon, talouden ia instituutioiden toimintakenttänä

• ”Luonto, yritykset ja ympäristönsuojelu”, 3 ov

Aluetiede

• "Ympäristötalous”, 2 ov

Kansantaloustiede

2. Ympäristöjohtaminen

• ”Ympäristövaikutusten hallinta”, 3 ov

T uotantotalous

• ”Ympäristöjohtaminen”, 3 / 5 ov

Johtaminen ja organisaatiot, markkinointi

3. Ympäristö ja instituutiot

• ”Yrityksen ympäristöoikeus”, 4 ov

Talousoikeus

• "ympäristöpolitiikka ja hallinto"

Hallintotiede

• ”Kaavoitus ja rakennettu ympäristö”, 3ov.

Julkisoikeus

Lähde: Opinto-opas 1998-1999 Vaasan yliopisto, 28-29
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11.1.1999

HYVÄ VASTAANOTTAJA,

Ympäristöaiheisesta opetuksesta on 90-luvulla tullut tärkeä osa kauppatieteen 
maisterin koulutusta monissa Suomen kauppatieteellistä opetusta tarjoavissa 
korkeakouluissa ja yliopistoissa ja mm. ekonomiliitto on julkaisussaan "ekonomit ja 
ympäristö” korostanut ekonomien ja kauppat. maisterien ympäristöosaamisen 
tärkeyttä tämän päivän ja tulevaisuuden työmarkkinoilla. Tietoa siitä miten ja 
millaisiin tehtäviin ympäristöasioihin pro gradu-vaiheessa erikoistuneet KTM:t ja 
ekonomit ovat työmarkkinoilla sijoittuneet ei kuitenkaan ole.

Helsingin kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen aloitteesta, yhteistyössä 
Ekonomiliiton kanssa, selvitys ympäristöasioihin erikoistuneiden ekonomien ja 
kauppatieteen maisterien työelämään sijoittumisesta on nyt aloitettu ja se 
toteutetaan KTT Raimo Lovion ohjauksessa H KKK: n johtamisen laitoksen 
organisaatiot ja johtamisen pääaineen pro gradu-työnä. Selvityksessä kartoitetaan 
työelämään sijoittumisen lisäksi kauppatieteellisen ympäristöopetuksen määrää eri 
koulutusyksiköissä sekä työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä ekonomien 
ympäristökoulutuksenZ-osaamisen merkityksestä rekrytointitilanteessa sekä sen 
tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä yritysten toiminnan ja menestyksen kannalta.

Kohderyhmäksi sijoittumistutkimukseen on valittu vuosina 1990-1998 Helsingin 
kauppakorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa ympäristöaiheisen pro gradu- 
tutkielman tehneet henkilöt. Kyselylomake on lähetetty yhteensä noin sadalle 
kauppatieteilijälle. Tavoitteenamme on saamiemme vastausten pohjalta muodostaa 
kuva kauppatieteellisen ympäristöosaamisen merkityksestä työmarkkinoilla. 
Tutkimuksen toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman kohderyhmämme 
myötävaikutusta.

Toivomme sinun avustavan tämän selvityksen tekemisessä vastaamalla oheisen 
kyselylomakkeen kysymyksiin. Vastaamalla annat meille arvokasta tietoa ja autat 
tietysti myös jälleen yhtä ekonomia valmistumaan. Vastaustiedot käsitellään ja 
esitetään selvityksessä nimettöminä ja luottamuksellisesti. Toivoisimme kuitenkin, 
että liität vastaukseen nimesi ja organisaatiosi, sillä kyselyn lisäksi selvitys tulee 
myös sisältämään joitakin kyselyyn osallistuneiden ekonomien/KTM:ien sekä 
työnantajapuolen edustajien haastatteluja. Kun haastateltavat on valittu ja heidän 
suostumuksensa haastatteluille on varmistettu tullaan nimi- ja organisaatiotiedot 
välittömästi hävittämään.

Pyydämme sinua palauttamaan kyselylomakkeen oheisessa palautuskuoressa 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään tammikuun 1999 loppuun mennessä. 
Jos haluat lisätietoja selvityksestä tai siihen liittyvistä kysymyksistä, voit ottaa 
yhteyttä sähköpostitse. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Raimo Lovio, KTT 
Johtamisen laitos, HKKK

Melanie Yrjänäinen 
kauppat. yo, HKKK
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A. PERUSTIEDOT

1. Sukupuoli

□Mies 15 
□Nainen 25

2. Syntymävuosi

19_____

B. KTM- / EKONOMIN TUTKINTOA
KOSKEVAT TIEDOT

3. Aloitusvuosi

4. Valmistumisvuosi

5. Korkeakoulu/yliopisto
HKKK: 28 
JY: 12

6. Pääaine

7. SivuaineZ-aineet

laskentatoimi: 19. markkinointi: 10_______
ora, ia johtaminen: 6, kv. toiminnot: 5____
tietoiäri.tiede: 4, kansantaloustiede: 3
oikeustiede: 9, talousmaantiede: 1_______
kieli: 8, rahoitus: 1, vmo.johtaminen: 1
logistiikka: 1, muu: 8

8. Ympäristöopinnot tutkinnossasi (KTM- 
/ekonomin tutkinnossa) olivat:

□Pääaineena 7
□Sivuaineena 1
□Ylimääräinen opintokokonaisuus 
□Ylimääräisiä opintojaksoja 18
□Ei ympäristöopintoja 14

9. Kuinka monta opintoviikkoa ympäristö- 
opintoja tutkintoosi sisältyi? (pro gradu - 
tutkielman lisäksi)

0 ov: 14, 1-10 ov: 13, 11-20 ov: 6, yli 21 ov: 3

2(7)
C. PRO GRADU -TUTKIELMAAN LIITTYVÄT
TIEDOT

10. Miksi valitsit tutkielmasi aihepiiriksi
ympäristöasiat?

11. Mitkä syyt johtivat tutkielmasi aiheen
valintaan?

□Toimeksianto yritysmaailmasta/järjestöltä 12
□Toimeksianto oppilaitokselta 2
□Oma kiinnostus 30
□Ulkopuolinen (graduohjaajan tms) ehdotus 7 
□Sattuma 4
□Muu, mikä________________________  1

D. MUUTA KOULUTUSTA KOSKEVAT
TIEDOT

12. Mitä muita tutkintoja (ekonomin/KTM - 
tutkinnon lisäksi) olet suorittanut?

8 vastanneista on suorittanut_______
jonkun muun tutkinnon

13. Sisältyikö tutkintoihin ympäristö- 
opintoja?

□Kyllä 1
□Ei 7

14. Jos sisältyi, niin mitä ja montako 
opintoviikkoa?

4 opintoviikkoa

140



15. Ympäristöopinnot tutkintojen ulko
puolella?

kvllä:9_________________________________
ei: 31

E. TYÖHISTORIA, ansiotyö

16. Työssäoloaika ennen KTM-/ekonomin 
tutkinnon suorittamista, Jos et ole ollut 
työssä vastaa 0.

1-2 v: 14 0 v: 18
____vuotta 2,1-4 v: 5 9-21 v: 2

17. Liittyivätkö työtehtävät ympäristö
asioihin?

□Kyllä kalkki
□Kyllä osa 2
□Ei 20

18. Työssäolo opiskeluaikana

____kokonaista vuotta kokopäiväisesti
____kokonaista vuotta osa-aikaisesti
____kesää koko- tai osa-aikaisesti
____kuukautta lyhytaikaisia töitä koko- tai osa-
aikaisesti työssä: 39 

ei-työssä:1

19. Liittyivätkö opiskeluajan työtehtävät 
ympäristöaisoihin?

□Kyllä kaikki
□Kyllä osa 8
□Ei 31

20. Jos vastasit kyllä, niin minkälaisissa 
ympäristöasioihin liittyvissä työtehtävissä 
olet työskennellyt?

F. SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN
VALMISTUMISEN JÄLKEEN

Jos olet tällä hetkellä työelämän ulkopuolella, 
vastaa kysymyksiin 24-32 viimeisimmän työ- 
suhteesi mukaan. Jos et ole valmistumisesi 
jälkeen ollut työssä, jätä kysymykset vastaa
matta.

3(7)

21. Tilanne tänään, päätoimen osalta

□Vakituisessa kokopäivätyössä toisen 
palveluksessa 21
□Määräaikaisessa kokopäivätyössä toisen 
palveluksessa 11
□Osa-aikatyössä toisen palveluksessa - 
□Yrittäjä/ammatin harjoittaja 3 
□Jatko-opiskelija
□Opiskelemassa päätoimisesti muussa 

oppilaitoksessa 1
□Omavalintaisesti "työelämän ulkopuolella” 

(vuorotteluvapaalla, äitiys/isyys/vanhem
painlomalla, kotona/hoito vapaalla, armei
jassa, opintovapaalla tms.) 1 

□Etsin parhaillaan työtä 2
□Muuten työelämän ulkopuolella, syy

________________________________LIITE 5

22. Kauanko valmistuttuasi hait työtä ennen 
ensimmäistä työpaikkaasi?

□Minulla oli valmistuessani työpaikka 23
□Alle kuukauden 5
□ l-4kk 6
□4-8kk 3
□8-12kk 1
□Yli vuoden
□En ole hakenut vakinaista työpaikkaa -

23. Kuinka monessa työpaikassa olet 
valmistumisesi jälkeen ollut ennen nykyistä 
työpaikkaasi?

0 työtä: 19, 1 työ: 12, 2 työtä: 3, 3 työtä: 2 
4 työtä: 1, 6 työtä: 1

24. Kuinka kauan olet ollut nykyisen 
työnantajasi palveluksessa?

25. Kuinka kauan olet toiminut nykyisissä 
tehtävissäsi?

26. Mikä on tehtävänimikkeesi nykyisessä 
työssäsi?
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27. Mihin kategoriaan työtehtäväsi 
(päätehtäväsi mukaan) yleisluokitukseltaan 
kuuluvat?

^Yleishallinto
□Henkilöstöhallinto
□Tietojen käsittely 2
□Talous 8
□Markkinointi 10
□Materiaalitalous 2
□Opetus ja tutkimus 4
□Sihteeri ja kirjeenvaihto 
□Muut tehtävät 12

28. Mikä asematasoista vastaa parhaiten 
asemaasi yrityksessä?

□ylin johto (pää-, toimitus-, varatoimitus
johtaja, päätoimiset johtokunnan jäsenet 1 

□johto (markkinointi-, henkilöstö-, talous- ja
apulaisjohtajat) 1

□keskijohto (osastopäällikkö) 3
□ keskijohto (toimistopäällikkö) 3
□asiantuntija (tarkastajat, johdon assistentit, 

esikuntatehtävissä olevat) 20
□itsenäinen elinkeinonharjoittaja 2
□professori, apul. prof. jne.
□lehtori, assistentti, muu opettaja 
□toimihenkilö, ei esimies asemassa 6
□muu 2

G. TIEDOT ORGANISAATIOSTASI

29. Sektori

□Valtio 8
□Kunta
□Yksityinen 27
□Järjestö, yhdistys, säätiö, srk 3

30. Toimiala (päätoimialan mukaan)

□ Julkisen hallinnon palvelut 2
□Tukku-ja vähittäiskauppa 4
□Teollisuus, jalostus, valmistus 9
□Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1
□Palvelut elinkeinoelämälle 8
□Koulutus ja tutkimus 5
□ATK -palvelut 2
□Ravitsemus- ja majoitustoiminta 
□Posti- ja teleliikenne 1
□Muut palvelut 6

4(7)
31. Yrityksen koko, montako henkilöä 
työskentelee yrityksessä säännöllisesti?

□Alle 50 10
□Alle 100 2
□Alle 500 12
□Yli 500 14

H. YMPÄRISTÖOSAAMISEN MERKITYS
REKRYTOITUMISESSA

Jos et ole valmistumisen jälkeen ollut mukana 
työelämässä, voit jättää kysymykset 32-51 
vastaamatta ja siirtyä suoraan kysymykseen 
52.

32. Oletko hakiessasi työtä hakenut 
ympäristötehtäviin?

□Kyllä 13
□Ei 22
□En ole hakenut työtä 3

33. Oletko rekrytoitunut yrityksissä 
ympäristötehtäviin?

□Kyllä 9
□Ei 29

34. Rekrytoiduttuasi nykyiseen työpaikkaasi, 
oletko organisaation sisällä hakeutunut 
ympäristötehtäviin?

□Kyllä 7
□Ei 30

35. Mainituinko ympäristöosaaminen 
nykyisen työsi työpaikkailmoituksessa tai 
tiedoissa, jotka sait hakijoilta vaadittavista 
ominaisuuksista?

□Kyllä 5
□Ei 29
□En osaa sanoa 3

36. Jos vastasit kyllä, niin miten?
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37. Ko rostu ¡ko ympäristöosaaminen
(opinnot, gradu) nykyisen työsi 
työhönottotilanteessa: haastattelussa tms?

□Kyllä 13
□Ei 23
□En osaa sanoa 1

38. Jos vastasit kyllä, niin miten?

5(7)
44. Onko ympäristöopinnoista ja/tai 
ympäristöaiheisesta pro gradusta saamas
tasi osaamisesta ollut hyötyä nykyisessä 
työssäsi?

□Kyllä 18
□Ei 18
□En osaa sanoa 2

45. Jos vastasit kyllä, niin miten?

39. Korostitko itse ympäristöosaamistasi 
hakiessasi nykyistä työpaikkaasi?

□Kyllä 11
□El 24
□En osaa sanoa 2

40. Jos vastasit kyllä, niin miten?

41. Oliko ympäristöosaamisellasi omasta 
mielestäsi merkitystä nykyisen työpaikkasi 
saamisessa?

□Kyllä 10
□Ei 27
□En osaa sanoa 1

I. YMPÄRISTÖOSAAMINEN TYÖSSÄ

42. Työskenteletkö tällä hetkellä

□Pääasiassa ympäristöasioiden parissa 6 
□Jonkin verran ympäristöasioiden parissa 5 
□hyvin vähän ympäristöasioiden parissa 8 
□En lainkaan ympäristöasioiden parissa 19

43. Oletko nykyisessä työpaikassasi 
pyrkinyt ”vihertämään” omaa toimenkuvaasi 
esim. tuomalla ympäristönäkökulmia 
mukaan toimintaan?

□Kyllä 18
□Ei 17
□En osaa sanoa 3

46. Onko ympäristöopinnoista ja/tai 
ympäristöaiheisesta pro gradusta saamas
tasi osaamisesta ollut hyötyä aikaisem
missa työpaikoissa?

□Kyllä 14
□Ei 17
□En osaa sanoa 2
47. Jos vastasit kyllä, niin miten?

48. Oletko aktiivisesti ollut aloitteellinen 
nykyisen organisaatiosi ympäristöasioita 
koskevissa hankkeissa, projekteissa, 
selvityksissä jne?

□Kyllä 12
□Ei 21
□En osaa sanoa 5

49. Entä aikaisemmissa organisaatioissasi?

□Kyllä 10
□Ei 21
□En osaa sanoa

50. Oletko osallistunut nykyisen organi
saatiosi ympäristöaiheiseen koulutukseen?

□Kyllä 12
□ Ei 25
□En osaa sanoa 1
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6(7)

51. Entä aikaisemmissa organisaatioissasi?

□Kyllä 8
□Ei 23
□En osaa sanoa 1

J. YLEINEN YMPÄRISTÖAKTIIVISUUS

52. Oletko ympäristöasioissa

□Opiskeluaikana toiminut aktiivisesti esim.
järjestöissä, politiikassa tms. 3

□Opiskeluaikana toiminut lonkin verran esim.
järjestöissä, politiikassa tms. 1

□Opiskeluaikana ollut kiinnostunut ympä
ristöasioista kuulumatta kuitenkaan mihinkään 
ympäristöjärjestöön tai -organisaatioon 31 

□Opiskeluaikana et ollut kiinnostunut
ympäristöasioista 5

53. Oletko ympäristöasioissa

□Tällä hetkellä aktiivisesti mukana esim.
järjestöissä, politiikassa tms. 2

□Tällä hetkellä lonkin verran mukana esim.
järjestöissä, politiikassa tms. 5

□Tällä hetkellä kiinnostunut ympäristö-asioista 
kuulumatta kuitenkaan mihinkään järjestöön 
tai muuhun organisaatioon 28

□Tällä hetkellä et ole kiinnostunut 
ympäristöasioista 5

Seuraavalla sivulla on vielä kuusi avointa 
kysymystä, joiden vastauksille on varattu 
hieman enemmän tilaa.

Vastattuasi kysymyksiin voit tähän kirjoittaa 
mietteitäsi, ja kommentteja kyselystä, 
tutkimuksesta jne. Kiitokset osallistumisesta!
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K. AVOIMIA KYSYMYKSIÄ

56. Tulisiko mielestäsi kauppatieteelliseen korkeakoulututkintoon sisällyttää 
pakollisia ympäristöopintoja ja kuinka paljon?

57. Oletko itse tyytyväinen (kauppat. tutkinnossa) saamaasi ympäristöopetuksen 
määrään ja laatuun? Miksi olet/et ole tyytyväinen?

58. Onko työmarkkinoilla mielestäsi kysyntää kauppatieteelliselle ympäristö
osaamiselle?

59. Onko ympäristöasioihin erikoistuneiden ekonomien/kauppat. maisterien 
rekrytoitumiselle mielestäsi olemassa esteitä ja jos on , niin minkälaisia?

60. Miten kauppatieteiiijät mielestäsi sijoittuvat työmarkkinoilla ympäristötehtäviin 
muita korkeakoulututkintoja suorittaneisiin verrattuna?

61. Esiintyykö työmarkkinoilla mielestäsi kilpailua ympäristötehtävistä eri ammatti
kuntien välillä?

Vastaajan nimi 
Organisaatio_
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YMPÄRISTÖEKONOMIEN HAASTATTELUKYSYMYKSET

A. OMA TYÖ JA KAUPPATIETEELLINEN YMP. OSAAMINEN

1. Miten sait tietää työpaikastasi?

2. Miten kauppatieteellinen ympäristöosaamisesi (opinnot, gradu) mielestäsi vai
kutti valintaasi tähän työtehtävään?

3. Entä muut ominaisuutesi? (muu mahdollinen ymp. aiheinen osaaminen, persoo
na, suhteet, työkokemus, harrastuneisuus jne.)

4. Mitä työnkuvaasi kuuluu? (ympäristötehtäviä, muita?)

5. Miten olet voinut hyödyntää kauppatieteellisen ja ympäristöosaamisen yhdistel
mää omassa työssäsi nyt ja/tai aikaisemmin?

6. Millaisia kokemuksia sinulla on työnantajien tietämyksestä kauppatieteellisestä 
ympäristöopetuksesta, sen määrästä, laadusta jne?

7. Millaisia kokemuksia sinulla on työnantajien suhtautumisesta kauppatieteelliseen 
ympäristöopetukseen?

B. ORGANISAATIO

8. Millaisia ympäristöasioihin liittyviä työtehtäviä organisaatiossasi on?

9. Miten ne on organisoitu? (ymp. osasto, ymp. päällikkö/johtaja, osa kaikkien toi
mintaa, organisaatio toimii ympäristöalalla jne.)

10. Minkä koulutusalojen ihmiset hoitavat organisaatiosi ympäristötehtäviä?

11. Millaisena näet organisaatiosi suhtautumisen ympäristöasioihin nyt? Entä tule
vaisuudessa? Miten arvelisit sen vaikuttavan ”ympäristöekonomien” kysyntään ja 
asemaan työmarkkinoilla?

C. PALAUTETTA KAUPPATIETEELLISESTÄ YMPÄRISTÖOPETUKSESTA

12. Mikä opetuksessa oli mielestäsi hyödyllisintä? Mistä on nykyisessä ja/tai aiem
missa työpaikoissasi ollut eniten hyötyä? Millaista tietoa tai osaamista olisit tarvin
nut?

13. Mitä ymp. opetuksessa voitaisiin parantaa ja miten?

14. Millaisten ympäristöasioihin liittyvien osa-alueiden koulutusta pitäisi kauppatie
teellisissä koulutusyksiköissä eniten kehittää?

15. Minkälaiseen ymp. opetukseen kauppat. koulutuksessa pitäisi mielestäsi kes
kittyä?
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TYÖNANTAJAPUOLEN HAASTATTELUKYSYMYKSET

1. Miten organisaatiossanne on ympäristöasioiden hoitaminen toteutettu?

- ympäristöjohtaja /t?
- erillinen ympäristöosasto?
- linjaorganisaatio hoitaa ympäristöasiat kussakin toiminnossa / ryh
mässä?

2. Millaisia ympäristöalan tehtäviä organisaatiossanne on?

3. Minkä koulutusalojen ihmisiä niihin on rekrytoitu? Miksi?

4. Onko ympäristöjohtamisen tehtäviin mielestänne olemassa ns. professioiden 
välistä kilpailua?

5. Millaisena näette ympäristöjohtamisen tehtävien kehityksen organisaatiossanne 
tulevaisuudessa? (määrä, tehtävien luonteen kehitys, tehtävien vaatimuksiin vas
taamisen tuomien koulutusvaatimusten kehitys jne.)

6. Mitkä tekijät vaikuttavat työnhakijan rekrytoitumiseen ympäristöjohtamisen teh
täviin organisaatiossanne? (Miten koulutus, työkokemus, harrastuneisuus ym. 
henkilökohtaiset tekijät painottuvat?)

7. Millainen mielikuva Teillä on kauppatieteelliseen korkeakoulututkintoon liittyvästä 
ympäristöopetuksesta? (määrä, laatu, hyöty, tarpeellisuus)

8. Millaisena näette ympäristöasioihin erikoistuneiden ekonomien aseman työ
markkinoilla yleensä? Minkälaisiin tehtäviin ympäristöosaamisen ja kauppatieteelli
sen osaamisen yhdistelmä voisi mielestänne soveltua?

9. Onko kauppatieteellisen näkemyksen ja ympäristöasioiden ymmärtämisen yh
distelmällä kysyntää organisaatiossanne nyt tai tulevaisuudessa?

10. Millaisia kokemuksia Teillä on ”ympäristöekonomeista", heidän ympäristö- 
osaamisensa tasosta?

11. Miten ekonomit voisivat (työnantajapuolen näkökulmasta) parantaa asemaansa 
ympäristöjohtamisen työmarkkinoilla? Millaista osaamista / koulutusta työmarkki
noilla tarvitaan ja mihin suuntaan kauppatieteellisen ympäristökoulutuksen tulisi 
suuntautua, jotta siitä olisi käytännön hyötyä yritysmaailmalle?


