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Esipuhe

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on jatkuvasti etsinyt tapoja parantaa tarjoamansa yliopis-

tokoulutuksen laatua ja alueellista vaikuttavuutta yhdessä muiden Mikkelin yliopistokeskuksen 

toimijoiden kanssa. Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma on eräs tämän pyr-

kimyksen osoitus; kansainvälisesti innovatiivinen ohjelma luotiin vastauksena alueelliseen ja sa-

malla globaaliin haasteeseen edistää kestävää kehitystä yliopistokoulutuksen keinoin. Ohjelma 

syntyi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuk-

sen suunnitteluyhteistyön tuloksena. Helsingin kauppakorkeakoulu hyväksyi ohjelman tutkinto-

vaatimukset ja Helsingin yliopisto sisällytti ohjelman opinnot omien ympäristöalan pääaineidensa 

tutkintovaatimuksiin. Koulutuksen tavoite oli tuottaa osaajia, jotka kykenevät nivomaan ekologi-

sen ja sosiokulttuurisen ulottuvuuden liiketoimintaan kannattavalla tavalla ja näin siirtämään kes-

tävän kehityksen osaksi kansantalouden dynamiikkaa. Ohjelman opetussisällöt olivat monitieteisiä 

ja menetelmissä painottui voimakkaasti opiskelijakeskeisyys, verkon käyttö oppimisympäristönä 

sekä pienen ja innostuneen opiskelijaryhmän keskinäinen tuki. 

Tämän maisteriohjelman arvioinnin tavoitteena on tarkastella ohjelman opetuksen ja oppimi-

sen laatua sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmista; lisäksi arvioitavana on yliopistojen 

hallinnollinen yhteistyö alueellisen koulutusorganisaation kannalta. Ohjelmaa lähestytään myös 

tavoitteidenmukaisuuden, alkuperäisen opetussuunnitelman toteutumisen ja vaikuttavuuden ar-

vioinnin näkökulmista. Arviointiin sisältyy myös Helsingin yliopiston arviointimatriisin mukainen 

itsearviointi opetuksen laadusta. Arviointi korostaa alueellisten koulutusyksikköjen innovaatiopo-

tentiaalia ja korkeatasoisen monimuotokoulutuksen mahdollisuuksia opiskelijoiden osaamisen ke-

hittämiseksi. Ohjelman alueellinen toteutus tarjosi valmistuneille ja vielä valmistuville opiskelijoille 

poikkeuksellisen tilaisuuden osallistua kestävän kehityksen koulutukseen. Ruralia-instituutille ja 

yliopistokoulutuksen kentälle tämä arviointiraportti avaa sekä kriittisiä että kannustavia näköaloja 

tulevaisuuden koulutusosaamisen kehittämiseksi. 

Mikkelissä 28.2.2008

Johtaja Pirjo Siiskonen    Suunnittelija Minna Mikkola     
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Tiivistelmä

Yhdistyneiden kansakuntien Kestävän kehityksen koulutuksen vuosikymmen 2005–2014 (Decade of 

Education for Sustainable Development, DESD) taustoittaa koulutuksen kehittämistä globaalissa ja 

kansallisessa sekä alueellisessa kehyksessä. Koska taloudellinen kehitys on yhteiskunnissa keskeisellä 

sijalla, on välttämätöntä tuottaa sellaista kestävän kehityksen koulutusta, jossa taloudellinen ulot-

tuvuus on nivelletty moni- ja poikkitieteisesti ympäristön tilan ja sosiaalisen kehityksen ulottuvuuk-

siin. Mikkelin yliopistokeskuksessa Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Helsingin 

yliopiston Ruralia-instituutin välisissä keskusteluissa kehitettiin Eco-Business - kestävän liiketoiminnan 

maisteriohjelma koulutukselliseksi ratkaisuksi DESD:n tavoitteisiin vastaamiseksi. Ohjelma hyväksyttiin 

Helsingin kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaksi, jonka opinnot Helsingin yliopistossa toteutettiin 

neljän pääaineen - agroekologian, kalataloustieteen, ympäristöekonomian ja ympäristönsuojelutie-

teen oppiaineiden erikoistumismahdollisuutena. 

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman toteuttivat Mikkelin yliopistokeskuksessa 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhteistyös-

sä lukuvuosina 2005-2007. Ohjelman opintohallinnolliset ehdot - Helsingin kauppakorkeakoululla 

GMAT -testi ja Helsingin yliopistossa pääaineen opinto-oikeus - aiheuttivat rajoituksia ohjelmaan hy-

väksyttyjen opiskelijoiden määrälle. Ohjelman opinnot aloitti kymmenen Helsingin yliopiston opiskeli-

jaa, joista arviolta viisi työssä käyvää opiskelijaa valmistunee vuoden 2008 keväällä.     

Ohjelman ennakoiva arviointi osoittaa ohjelman vastaavan laajaan poliittiseen kysyntään ja nousevaan 

kansainväliseen tarpeeseen. Alueella asuvat ja työssä käyvät opiskelijat olivat kiinnostuneita ohjelman  

suorittamisesta, joten sillä oli hyvä kysyntä koulutusmarkkinoilla. Ohjelman toteutumisen arviointi 

korostaa ohjelman noudattaneen varsin hyvin uutta tutkintorakennetta ja tutkimukseen perustuvaa 

opintojen mitoitusta, jolla tähdätään syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Ohjelmassa hyödynnettiin 

runsaasti verkossa toteutettavaa opetusta ja oppimista. Opettajien ja opiskelijoiden haastatteluiden 

perusteella voidaan arvioida, että ohjelma toteutti transformatiivisen oppimisen periaatteita ja tuki 

työssä käyvien opiskelijoiden valmistumiseen. Koulutusorganisaatiot saivat kokemusta kestävän ke-

hityksen koulutuksesta ja opiskelijoiden yritykset kestävän kehityksen toteuttamisesta uuden kestä-

vyysnäkemyksen pohjalta. Pitkällä tähtäyksellä valmistuneilla on mahdollisuus vaikuttaa työurallaan 

kestävän kehityksen suuntaisesti ja organisaatiot voivat edelleen kehittää koulutusosaamistaan opi-

tun pohjalta. Helsingin yliopiston arviointimatriisin mukaan koulutus oli osittain hyvän ja osittain 

erinomaisen laadun tasoilla sekä opetuksen että oppimisen laadun itsearvioinnin perusteella. 

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman laadukas toteuttaminen - lukuunottamatta 

opintohallinnollisia rajoitteita - mahdollistaa periaatteessa arvokkaan ja ainutlaatuisen koulutusin-

novaation jatkokehittämisen. Tällöin olisi otettava huomioon erityisesti moni- ja poikkitieteisyyden 

asettamat haasteet, rekrytointipotentiaali sekä ammattikorkeakouluyhteistyö. Koulutusinnovaationa 

ohjelmalla olisi potentiaalia kehittyä myös kansainväliseksi koulutusohjelmaksi maailmassa, jossa kes-

tävä kehitys tunnustetaan yhteiskuntien tulevaisuuden avaimeksi.
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1  Johdanto

1.1  Mikkelin yliopistokeskus Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
 ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen   
 yhteistyön toimintaympäristönä

Mikkelin yliopistokeskus (Mikkeli University Consortium, MUC) muodostaa Etelä-Savossa alueellisen 

usean yliopiston yhteistyöfoorumin, jonka sopijaosapuolina ovat Helsingin yliopisto, Helsingin kaup-

pakorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kuopion yliopisto ja Mikkelin kaupunki. Sopija-

osapuolten yhteisenä tavoitteena on laajentaa ja vakinaistaa yliopistollista toimintaa Mikkelissä, lisätä 

yliopisto-opintojen tarjontaa, lisätä ja vahvistaa yliopistollista tutkimusta alueella sekä kehittää yliopis-

tojen keskinäistä yhteistyötä tavoitteena alueellisen kehityksen vahvistaminen yhdessä elinkeinoelä-

män ja muiden toimijoiden kanssa. (Sopimus yhteistyöstä Mikkelin yliopistokeskuksessa 9.2.2004). 

Yliopistokeskuksen yksiköitä ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin (aiemmin Maaseudun tut-

kimus- ja koulutuskeskus) Mikkelin yksikkö,  Helsingin yliopiston kirjaston Mikrokuvaus- ja konser-

vointilaitos,  Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus,  Helsingin kauppakorkeakoulun BScBA-

ohjelma, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikkö ja lisäksi Kuopion yliopisto erillisrahoi-

tuksella toimivien hankkeiden kautta ja yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö. Yliopistoyksiköt ovat 

itsenäisiä suhteessa yliopistokeskukseen mutta toimivat emoyliopistojensa alaisina (Sopimus yhteis-

työstä Mikkelin yliopistokeskuksessa 9.2.2004), jolloin ne noudattavat emoyliopistojensa hallinnon, 

opetuksen ja tutkimuksen tavoitteita ja käytäntöjä.  

  

Mikkelin yliopistokeskuksessa Helsingin yliopiston (HY) Ruralia-instituutti ja Helsingin kauppakorkea-

koulun (Helsinki School of Economics, HSE) Pienyrityskeskus (PYK) ovat rakentaneet yhteistyössä lu-

kuisia koulutus- ja tutkimushankkeita keskuksen perustamisesta lähtien. Ruralia-instituutti edustaa 

Helsingin yliopistossa kestävän kehityksen, maaseudun, hyvinvoinnin ja osuustoiminnan tutkimusta; 

koulutuksessa paino on luonnonmukaisen tuotannon, maa- ja elintarviketalouden ja hyvinvointipal-

veluiden kehittämisessä. PYK:in toiminta painottuu PK-yritysten tutkimiseen ja kehittämiseen, liiketoi-

minnan täydennyskoulutuksen tuottamiseen sekä yhteistyöhön Pietarissa toimivan kauppatieteellisen 

yliopiston ja venäläisten yritysten kanssa. 

Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön tarjoama koulutus on ollut paljolti aikuisväestölle suunnattua yli-

opistojen perus- ja jatkotutkintojen suorittamista tukevaa täydennyskoulutusta ja erillisten perus- ja 

aineopintokokonaisuuksien tuottamista osaksi emoyliopistoissa ja muissa yliopistoissa suoritettavia 

tutkintoja. Erityisesti verkko-opetusta hyödyntämällä on kyetty luomaan laajoja monen yliopiston 

yhteisiä opintokokonaisuuksia, kuten esim. Rural studies, Co-op studies ja Eco-studies. Nämä moni- 

ja poikkitieteiset opintokokonaisuudet täydentävät suomalaisten yliopistojen opetuksen teemoja ja 

vahvistavat Ruralia-instituutin profiilia sekä oman yliopiston että yliopistokoulutuksen toimijana ja 

alueellisena vaikuttajana. Ruralia-instituutissa ja PYK:ssä haluttiin lisäksi nostaa koulutuksellista pro-

fiilia Mikkelissä järjestettävällä maisteriohjelmalla, joka kestävän kehityksen koulutusinnovaationa 

vastasi emoyliopistojen opetuksen tavoitteita (Mikkola 2005). Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan 

maisteriohjelman suunnittelu käynnistyi vuonna 2003 yliopistokeskusyksiköiden yhteistyönä. 
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1.2  Kestävän kehityksen koulutus

Kestävän kehityksen koulutus (Education for Sustainable Development, ESD) on sekä laajalla että korkealla 

poliittisella tasolla hyväksytty koulutussuuntaus, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä kaikilla 

koulutusasteilla. Kestävän kehityksen käsitteellisen kehittymisen lähtökohtana on pidetty YK:n ympäris-

tökokousta Tukholmassa 1972 (UN Conference on the Human Environment), joka kiinnitti maailman-

laajuisen huomion ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin. 1980-luvulla ympäristönäkökohdat ni-

vottiin aiempaa laajemmaksi kokonaisuudeksi kun YK:n Ympäristön ja Kehityksen maailmankomissio 

julkaisi Yhteinen tulevaisuutemme -raportin (Our Common Future 1987). Raportin esittämänä ydin-

periaatteena on pidetty ”kestävää kehitystä, joka tyydyttää nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien 

sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan”. Raportti korostaa erityisesti koulutuksen 

merkitystä asenteiden, arvojen ja tavoitteiden muuttajana kestävän kehityksen mukaisiksi. Rio de 

Janeiron ympäristön ja kehityksen maailmankokouksessa 1992 (UN’s Earth Summit) kestävää kehitys-

tä konkretisoitiin Agenda 21 toimintasuunnitelmalla ja vuonna 2000 pidetyssä Millennium kokouk-

sen raportissa (Millennium Summit Declaration) vahvistettiin kahdeksan Millenium kehitystavoitetta 

(eight Millennium Development Goals, MDGs). Seuraava, Johannesburgissa 2002 pidetty kestävän 

kehityksen kokous tunnisti kestävän kehityksen toteutuvan prosessina, jossa taloudellinen, sosiaali-

nen (sosio-kulttuurinen) ja ekologinen ulottuvuus vaikuttavat toisistaan keskinäisesti riippuen. 

Näiden massiivisten poliittisten sitoumusten tueksi YK on julistanut vuodet 2005-2014 Kestävän ke-

hityksen koulutuksen vuosikymmeneksi (Decade of Education for Sustainable Development, DESD) ja 

tavoitteena on että kaikilla koulutusasteilla käsitellään kestävän kehityksen toteuttamista. Yhdistynei-

den kansakuntien Euroopan talouskomissio (The United Nations Economic Commission for Europe, 

UNECE) hyväksyi kestävän kehityksen koulutuksen strategian Vilnassa keväällä 2005 ja Euroopan 

neuvosto (The European Council, EC) uudisti kestävän kehityksen strategian laajentuneelle EU:lle. 

Globaali ulottuvuus siirtyi kansalliseksi toiminnaksi, kun Suomen opetusministeriö käynnisti Baltic 21 

ohjelman koulutusosion totettamisen. Baltic 21E hyväksyttiin vuonna 2002 Itämeren maiden ope-

tusministereiden kokouksessa. Tavoitteena on että kestävän kehityksen ulottuvuudet muodostavat 

luontevan ja pysyvän osan Itämeren maiden koulutusjärjestelmissä. Baltic 21E sisältää myös tutki-

mus- ja kehitystavoitteita ja toimintoja. Poliittinen johto ja virkamiehet ovat yksimielisiä siitä, ettei 

ole olemassa yleispätevää kestävän kehityksen koulutuksen mallia; paikalliset eroavuudet ja erilaiset 

yhteiskunnalliset tärkeysjärjestykset vaikuttavat koulutuksen toteuttamiseen. Sitäkin tärkeämpää on 

koulutuksen sisältö ja sen mielekkyys paikallisten ja alueellisten toimintayhteyksien kehittämisessä 

(Jäppinen 2006, Kalliomäki 2007, Melén-Paaso 2007).  

Kestävän kehityksen koulutuksessa yliopistojen tutkimuslähtöinen opetus on välttämätön yhteiskun-

nallinen voimavara. Yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimusperusta näyttäytyy opetuksessa uutena 

tietona ja ymmärryksenä, jota saadaan yleisesti tutkimushankkeista ja kansainvälisestä kirjallisuudesta 

sekä erityisesti mm. maisterin tutkielmista ja jatko-opinnäytetöistä. Kaivola (2007) katsoo, että ym-

päristöalan opetus on hallitsevassa asemassa kestävän kehityksen opetuksessa. Toisaalta tämä on 

luontevaa, koska alun perin yleinen ja tiedeyhteisön huomio kiinnittyi ympäristöongelmiin, ja vasta 

myöhemmin niiden kautta taloudellisiin ja sosio-kulttuurisiin piirteisiin, jotka aiheuttavat ympäristö-

ongelmia. Rohweder (2006, 2001) ja Lankoski (2000) korostavat kuitenkin liiketoiminnan yhteiskun-

nallista merkitystä ja siten liiketoimintakoulutuksen keskeisyyttä kestävän kehityksen koulutuksessa. 

Myös tekniikan alan koulutus vaikuttaa olennaisesti kestävän kehityksen koulutuksen osana (Isoaho 

and Pohjola 2007, Christensen and Meganck 2007). Kestävän kehityksen tutkimus voidaan ymmär-

tää vektoritutkimukseksi, jolla on eksploratiivinen luonne, kun kolmen konstruoitavan ja operationa-
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lisoitavan ulottuvuuden kautta tutkitaan niiden suhteiden keskinäistä mukautumista ulottuvuuksien 

muodostaman kokonaisuuden edistämiseksi. Niiniluoto (2006) korostaa kriittisen realismin mahdolli-

suuksia tutkimusotteena tuottaa kestävää kehitystä ja hyvää elämää tukevaa tieteellistä tietoa.           

 

Korkeakoulutasoista kestävän kehityksen koulutusta voidaan toteuttaa kunkin koulutuksen antajan 

koulutusrakenteiden puitteissa. Opetus on organisoitava tiettyihin pääaineisiin tai koulutusohjelmiin, 

joissa opiskelijoiden mahdollisuudet koostaa tutkinto erilaisista oppiaineyhdistelmistä vaihtelevat. 

Tutkimusta, tiettyä tieteenalaa, moni- ja poikkitieteisyyttä, opetusmenetelmiä ja työelämälähtöisyyttä 

painotetaan vaihtelevasti kestävän kehityksen koulutuksessa ja opetuksen laadussa. Helsingin yli-

opistossa kestävän kehityksen koulutus on painottunut tieteenalalähtöisesti niin, että biotieteelli-

seeseen tiedekuntaan kuuluvat ympäristönsuojelutieteen, ympäristöbiologian, ympäristöekologian, 

ympäristöpolitiikan ja kalataloustieteen oppiaineet sekä maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 

useita oppiaineita, jotka käsittelevät ympäristön ja talouden suhteita, kuten mm. ympäristöekono-

mia, elintarvike-ekonomia, metsäekonomia, maatalouspolitiikka ja agroekologia. Helsingin kauppa-

korkeakoulussa on ympäristöjohtamisen oppiaine ja Teknillisessä korkeakoulussa ympäristöteknologi-

an koulutusohjelma. Lisäksi Helsingin yliopistossa tarjotaan kaikille opiskelijoille avointa monitieteistä 

ympäristönsuojelutieteen opetusta; Helsinki University Environmental Research Centre (HERC) toimii 

ympäristötieteellisenä tutkimuskeskuksena. Kestävän kehityksen koulutuksessa vaikuttaa myös Bal-

tic21E -ohjelmaan sisältyvä Baltic University Program yliopistoverkosto (BUP), jota johtaa Uppsalan 

yliopisto ja Suomen koordinaattorina toimii Åbo Akademi. Ohjelman piiriin kuuluu yli 100 yliopistoa 

maista, jotka kuuluvat Itämeren valuma-alueeseen. Lisäksi kestävän kehityksen koulutusohjelmia on 

tarjottu Turun ammattikorkeakoulussa, Laureassa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa.  

    

1.3   Eco-Business – Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma   
 Helsingin yliopiston ja Helsingin kauppakorkeakoulun   
 koulutusyhteistyönä 

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman juuret ovat olleet maakunnallisessa yliopis-

toyksiköiden yhteistyössä Mikkelin yliopistokeskuksessa. Ruralia-instituutin ja PYK:in toimijat tunnis-

tivat vuoden 2003 vaiheilla keskusteluissaan kestävän kehityksen haasteessa keskeisen ongelman; 

yhteiskuntien kehitystä säätelee yhä voimakkaammin taloudellisen tuloksen tavoittelu, jonka vuoksi 

ympäristö- ja sosiokulttuurisen ulottuvuuden kehittäminen olisi voitava nivoa liiketoimintaan. Mik-

kelissä voitaisiin tarjota maisterikoulutusta, joka lähestyy analyyttisesti ekologisen, taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen ideoita konkreettisessa liiketoiminnassa, niin että löydetään aiempaa parempia 

tapoja integroida näitä tavoitteita keskenään ja edistää kestävää kehitystä. (Mikkola 2006). 

Ohjelma vastasi kestävän kehityksen koulutusaloitteena HY:n strategiaa, johon sisältyy kestävän kehi-

tyksen edistäminen tutkimusperustaisen opetuksen kautta (Helsingin yliopiston strategia 2004-2006, 

2007-2009). HY:llä on vahva tiedepohja kestävän kehityksen ympäristö-, yhteiskunta- ja taloustie-

teiden tutkimuksessa ja opetuksessa erityisesti maatalous-metsätieteellisessä mutta myös biotieteel-

lisessä tiedekunnassa. HSE:ssä on liikkeenjohtamista painottavaa ympäristöjohtamisen tutkimusta ja 

ympäristöjohtamisen koulutusohjelma, jossa tunnistettiin luonnontieteellisen ympäristöosaamisen 

tarve; sen opetus ei kuitenkaan sisältynyt koulutukseen. Yhdistämällä kahden yliopiston tutkimuk-

sen ja opetuksen tavoitteet ja resurssit luotiin Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjel-

ma, jonka suunnittelun emoyliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstö käynnistivät. Tarkoituksena 

oli kehittää maisteriohjelma, jossa liiketaloudellisesti suuntautuneet opiskelijat voisivat opiskella ym-
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päristötieteitä ja ympäristötieteellisesti suuntautuneet opiskelijat liiketaloustieteitä. Kukin opiskelija 

valmistuisi omasta pääaineestaan, jolloin jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat voisivat jatkaa 

opintoja omassa pääaineessaan. PYK haki yhdessä Ruralia-instituutin kanssa hankkeelle rahoituksen 

opetusministeriön hallinnonalan rakennerahastolta niin, että HSE toimi ohjelman tutkintovaatimus-

ten vahvistajana lukuvuosina 2005-2006 ja 2006-2007 ja HY:ssä tietyt pienet pääaineet hyväksyivät 

ohjelman opinnot erikoistumisopinnoiksi.

Kaksivuotisen maisteriohjelman päättyessä 31.7.2007 kahden yliopiston yhteistyönä toteutetun kou-

lutuksen tuloksia on arvioitava sekä opetuksen ja oppimisen laadun että tulevaisuuden koulutus-

tehtävien kehittämistarpeita varten. Ohjelmaa arvioidaan tässä raportissa ohjelmaa koskevien doku-

menttien, opettajien ja opiskelijoiden haastatteluiden sekä opintohallinnollisen yhteistyökokemuksen 

perusteella. Arviointi esitetään kahdesta näkökulmasta; yhteiskunnallinen näkökulma viittaa koulu-

tuksen ennakoivaan, toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin ja Helsingin yliopiston näkökulma 

ohjelman itsearviointiin opetuksen laadun arviointimatriisin pohjalta.   
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2  Yleiskatsaus ohjelmaan

2.1  Ohjelman tavoitteet ja suunnittelu

Ohjelman tavoitteena oli yhdistää liiketoiminta luonnonvarojen kestävään käyttöön ja yhteisölliseen 

kestävyyteen. Tavoitetta voidaan edistää kouluttamalla kauppatieteilijöistä ja ympäristötieteilijöistä 

osaajia, joilla olisi sekä liiketoiminta- että ympäristöosaamisen hyvä taso ja hyvät yrittäjävalmiudet. 

Valmistuvien maistereiden on pystyttävä käsittelemään liike-elämän ilmiöitä kannattavuuden, ympä-

ristö- ja sosiaalisten vaikutusten analyysin ja integroinnin näkökulmasta. Tavoitteena oli myös oppia 

uuden tiedon hankkimisen, arvioimisen ja soveltamisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja ryhmissä toimi-

miseen ja kommunikointiin. Kestävän liiketoiminnan osaamista tarvitaan elinkeinoelämässä, tutki-

muksessa, opetuksessa, hallinnossa ja järjestöissä. Koulutus perustui moni- ja poikkitieteiseen tutki-

musotteeseen joka nivoutui käytännön työelämän kysymyksiin. Ohjelma pyrki syväsuuntautuneeseen 

oppimiseen jota rakennettiin pedagogisesti opiskelijakeskeisesti ja työelämässä mukana olevien opis-

kelijoiden tarpeet huomioiden. (Opinto-opas 2005-2006 ja 2006-2007, Lankoski 2005a). Oppimisen 

laadun suunniteltiin syvenevän edelleen kun pro-gradu -työvaiheessa tehtäisiin maisteritutkielmia 

työpareina; liiketoiminta- ja ympäristötieteellisen osaamisen integraatio toteutuisi opetuksen sisältö-

jen, opiskelijoiden vuorovaikutuksen ja opinnäytetöiden yhteistyön tasolla (Lankoski 2005c). 

Ohjelmaa kehitti alunperin vuonna 2003 HSE:n taholta FT Heikki Susiluoma, joka keskusteli HY:n 

maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaanin ja oppiainevastaavien kanssa ohjelmaan osallistu-

misesta. Talvella 2004 HSE:n puolelta työtä jatkoi TkT Leena Lankoski, joka kehitti ohjelman opetus-

suunnitelman opintojaksotasolle asti määritellen ohjelman tavoitteet, sisällöt ja opetusmenetelmät 

sekä ohjelman opetuksen ajoituksen. Työ toteutettiin HSE:n opetussuunnitelmakehyksen mukaan. 

Leena Lankoski myös neuvotteli HY:n pääaineiden osallistumisesta ohjelmaan. 

Ohjelman sisällöllistä suunnittelua johti suunnitteluryhmä, joka koostui HY:n ja HSE:n tutkimusalojen 

edustajista. Suunnitteluryhmään kuuluivat HY:stä maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta prof. 

Juha Helenius (agroekologia, pj), prof. Pekka Mäkinen (yrittäjyys), prof. Matti Ylätalo (maatalouden 

liiketaloustiede), opintoasianpäällikkö Ulla Sarajärvi ja varadekaani Marketta Sipi. Biotieteellisen 

tiedekunnan edustajina toimivat prof. Pekka Kauppi (ympäristönsuojelutiede), suunnittelija Heikki 

Tuurala ja hallintopäällikkö Veli-Pekka Heiskanen. Ruralia-instituuttia edustivat johtaja Pirjo Siiskonen, 

tutkimusjohtaja Jyrki Aakkula ja koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen (siht.) ja Pienyrityskeskusta pro-

jektinjohtaja Leena Lankoski. Varsinainen yksityiskohtainen sisällöllinen suunnittelu oli annettu pro-

jektinjohtaja Leena Lankoskelle, joka vastasi kestävän liiketoiminnan kaikille yhteisten ja syventävien 

opintojaksojen suunnittelusta sekä liiketoiminta- ja ympäristöosaamisen sivuopintokokonaisuuksien 

integroinnista ohjelman opetukseen. 

Ohjelman ohjausryhmä käsitteli ohjelman hallinnollista hyväksymismenettelyä ja opintohallinnollisten 

tehtävien järjestämistä. Ohjausryhmän jäseniä olivat HSE/PYK:in edustajina Pentti Mustalampi (pj.), 

projektinjohtaja Leena Lankoski, prof. Markku Virtanen ja talous- ja hallintojohtaja Matti Lappalainen. 

HSE:tä edusti opintoasiaintoimiston päällikkö Margareta Soismaa. HY:n maatalous-metsätieteellistä 

tiedekuntaa edusti prof. Juha Helenius, biotieteellistä tiedekuntaa hallintopäällikkö Veli-Pekka Heis-

kanen ja Ruralia-instituuttia johtaja Pirjo Siiskonen, tutkimusjohtaja Jyrki Aakkula ja koulutuspäällikkö 

Sirkku Piispanen (siht.). HSE:n markkinoinnin ja johtamisen laitos hyväksyi ohjelman tavoitteet ja 

sisällön, jotka hyväksyttiin tutkintovaatimuksina HSE:n opetus- ja tutkimusneuvostossa 26.8.2005 ja 

21.4.2006. Ohjelman opintohallinnollisena suunnittelijana HY:ssä toimi Minna Mikkola 13.3.2005 

lähtien ja toteutustyötä johti Ruralia-instituutin koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen.        
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2.2  Ohjelman rakenne, sisältö ja opetusmenetelmät

Ohjelman suunnittelun lähtökohdat perustuivat Bolognan prosessiin ja uuden tutkintorakenteen mu-

kaiseen laajuuteen (120 op). Siihen sisältyi vuotuinen opintosuoritusten määrä (60 op) jossa opinto-

piste (op) vastasi n. 27 h työtä kun aiempi yksikkö 1 opintoviikko (ov) vastasi 40 h työmäärää. Kak-

sivuotisen ohjelman opintojen mitoitus perustui suomalaiseen tutkimusperustaiseen näkemykseen 

siitä, kuinka paljon aikaa kuluu syväsuuntautuneeseen oppimiseen (Karjalainen ym. 2003, Lankoski 

2005b, Mikkonen 2000). Ohjelman opetusvastuut oli jaettu kahden yliopiston välillä; HY tuotti 10 ja 

HSE 11 opintojaksoa. Opintojaksojen laajuus oli 6 op ja maisterin tutkielman laajuus 30 op; ne noudat-

tivat HSE:n ’modulijärjestelmää’ (Lankoski 2005b). Ohjelma koostui kaikille yhteisistä kestävän liike-

toiminnan opinnoista (66 op), maisterin tutkielmasta (30 op) ja sivuopintokokonaisuudesta (24 op). 

Ohjelman kauppatieteiden opiskelijoille oli suunniteltu ympäristötieteiden sivuopintokokonaisuus ja 

ympäristötieteijöille liiketoimintaosaamisen sivuopintokokonaisuus; molemmat perusopintokokonai-

suudet koostuivat neljästä 6 op:n opintojaksosta (Lankoski 2005b).  

Ohjelman sisältö, suunniteltu opintojaksojen toteutusjärjestys ja kestävän liiketoiminnan aihepiirit 

kuvastuivat selkeästi opintojaksojen nimissä. Ohjelma käynnistyi kestävän liiketoiminnan perustelulla 

(Kestävän liiketoiminnan perusta), jatkui kuvauksella sen asemasta yrityksessä (Kestävä liiketoiminta 

yrityksen toiminnoissa) ja käsitteli nykyisiä operatiivisia lähestymistapoja (Ympäristö- ja yhteiskun-

tavastuujohtamisen työkalut). Seuraavaksi käsiteltiin yrityksen strategista johtamista kestävyyteen 

(Kestävä liiketoiminta ja yrityksen strateginen johtaminen), globaalia taloutta (Kestävä liiketoiminta, 

globaali talous ja politiikka) ja yrityksen ongelmia (Kestävän liiketoiminnan ongelmakohtia, Kestävän 

liiketoiminnan case-kurssi). Syventävien opintojen kirjallisuuteen keskityttiin kestävän liiketoiminnan 

kannalta (Kestävän liiketoiminnan syventävä kirjallisuus) ja omien pääaineopintojen ja tutkielman 

kannalta (Liiketoiminta- tai ympäristöosaamisen syventävä kirjallisuus). Lisäksi ohjelmaan sisältyi kaksi 

tutkimusmenetelmien hallintaan johdattelevaa opintojaksoa (Tutkimusasetelmat, Tutkimusmenetel-

mät). Sekä liiketoiminta- että ympäristöosaamisen sivuopintokokonaisuudet oli tarkoitus suunnata 

alan keskeisten peruskäsitteiden omaksumiseen. (Lankoski 2005a,b).     

Ohjelman opetusmenetelmät pyrkivät opiskelijakeskeisesti syväsuuntautuneeseen oppimiseen, jos-

sa opittavien käsitteiden ja kokonaisuuksien hallintaa opiskeltiin useita työmuotoja käyttäen sekä 

yksilötyöskentelynä että yhteisöllisen oppimisen keinoin. Työmuotoina olivat luentokurssit, työpajat, 

kirjallisuuskurssit, seminaarit, case-kurssit ja harjoitustyökurssit, jotka vastaavat HSE:n kategorisointia. 

Opetuksessa huomioitiin työelämässä toimivien opiskelijoiden ajankäytön ongelmat, jolloin lähiope-

tuspäivien lukumääräksi suunniteltiin Mikkelin yliopistokeskuksella kaksi tai kolme päivää viikossa 

(Lankoski 2005b). 

Lankoski (2005b) oli suunnitellut lähiopetuspäiviin syväsuuntautuneen vaiheistetun oppimistyösken-

telyn joka noudatti HSE:n ohjeita (Karjalainen ym. 2003). Kun yhden opintojakson työmäärä on 160 

h, siitä käytettiin tentin suorittamiseen 3 h, valmistautumiseen 32 h, kuhunkin lähiopetuspäivään 6 

h ja sen esi- ja jälkitöihin 12 h. Jäljelle jäävä työaika käytettiin muihin kullekin opintojaksolle sopiviksi 

katsottuihin työmuotoihin. Lisäksi jokaiselle lähiopetuspäivälle ilmoitettiin tarkka ajankäyttösuunni-

telma, joka sisälsi kuuden työtunnin lisäksi myös lounaan ja työskentelyn tauot. 

Opetuksessa hyödynnettiin huomattavasti verkkoa, jonka kautta tiedotettiin opetuksesta, käytiin 

opetukseen liittyviä keskusteluita sekä annettiin ja palautettiin harjoitustehtäviä. Opetus ja oppiminen 

toteutettiin WebCT oppimisympäristössä, jota kaikki opiskelijat ja opettajat voivat käyttää työpaikal-
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laan tai kotonaan käyttäjätunnusten ja salasanan avulla. Lisäksi opetukseen sisältyi henkilökohtaista 

ja ryhmässä toteutettua maisterintutkielmien kommentointia ja ohjausta.   

 

  

2.3  Ohjelman opintohallinnollinen asema

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma oli yksi HSE:n 13:sta maisteriohjelmasta 

vuonna 2005. Se oli myös ainoa HSE:n ulkopuolella ja Mikkelin yliopistokeskuksella toteutettava 

maisteriohjelma. Se kuului markkinoinnin ja johtamisen laitoksen yrittäjyyden ja pienyritysten johta-

misen oppiaineeseen, jota edusti PYK:ssä ohjelman johtaja prof. Markku Virtanen. HY:ssä ohjelmalle 

ei haettu maisteriohjelmastatusta, koska HY:ssä opetus  sitoutuu vakiintuneeseen tieteenalaperus-

taan, jota kestävän liiketoiminnan nimikkeellä ei voitu tunnistaa. Ohjelmasta keskusteltiin HY:ssä sen 

suunnitteluvaiheessa vuonna 2004 ja joidenkin oppiaineiden professorit katsoivat ohjelman vastaa-

van oppiaineidensa kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Osallistumalla ohjelmaan 

opiskelijoilla olisi mahdollisuus suuntautua liiketoimintaosaamiseen oman pääaineensa tavanomaista 

opetusta selkeämmin. Ohjelmaa toteutettiin HY:ssä Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maiste-

riohjelman opintoina jotka sisältyivät neljään oppiaineeseen  erikoistumismahdollisuutena. Agroeko-

logia ja ympäristöekonomia kuuluivat maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja kalataloustiede ja 

ympäristönsuojelutiede olivat siirtyneet 1.1.2004 alkaen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta 

biotieteelliseen tiedekuntaan. Kahden yliopiston näkökannat johtivat ohjelman kohdalla ratkaisuun, 

jossa ohjelmalla oli osallistuvissa yliopistoissa erilainen status. 

Opintohallinnollinen yhteistyö merkitsi aluksi maisteriohjelmahakemuksen tekemistä Euroopan sosi-

aalisrahastolle (ESR) ja merkintää opetusministeriön maisteriohjelma-asetukseen vuonna 2004. Oh-

jelman hakijana oli HSE, jolla oli mahdollisuus monitieteisiin maisteriohjelmiin. HSE ja sen opetus- ja 

tutkimusneuvosto vastasivat myös ohjelman tutkintovaatimusten hyväksymisestä. HY:ssä sen sijaan 

pääaineisiin voitiin luoda oppiaineesta vastaavan professorin ja laitoksen johtoryhmän päätöksella sy-

ventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoja tai opintolinjoja, jotka käsiteltiin tutkintovaatimusten 

hyväksymisen yhteydessä oppiaineiden opetuksen suunnitteluryhmissä, laitoksen johtoryhmissä ja 

tiedekuntaneuvostoissa. Ohjelma käynnistyi syksyllä 2005 Helsingin kauppakorkeakoulun Eco-Busi-

ness - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelmana, joka Helsingin yliopistossa toteutui neljän pääai-

neen erikoistumismahdollisuutena. 

2.4  Opiskelijavalinta ja opiskelijoiden rekrytointi

Ohjelmaan oli tarkoitus valita opiskelijoita jotka olivat suorittaneet kandidaatin tutkinnon (120 ov) tai 

sitä vastaavat opinnot (vähintään 80-100 ov) (Ohjausryhmän pöytäkirja 2/2005, Eco-business - Kes-

tävän liiketoiminnan maisteriohjelman esite 2005). Ohjelman ohjausryhmä oli esittänyt ohjelmaan 

15 opiskelijan kiintiötä sekä HY:lle että HSE:lle. HY:n kiintiössä ohjelmaan voivat hakeutua opiskeli-

jat, joilla oli opinto-oikeus agroekologiassa, kalataloustieteessä, ympäristöekonomiassa tai ympäris-

tönsuojelutieteessä. Ympäristöekologia ja limnologia, jotka mainitaan keväällä 2005 (Ohjausryhmän 

pöytäkirja 2/2005), luopuivat sittemmin osallistumisestaan ohjelmaan (Eco-Business - Kestävän lii-

ketoiminnan maisteriohjelman esite 2005). Rekrytoitavien opiskelijoiden määriä arvioitiin niin, että 

HY:ssä mainittujen aineiden pääaineopiskelijoita, joilla on suoritettuna n. 100 ov mutta ei lopputut-

kintoa, oli 63 ja opintonsa keskeyttäneitä 21 (Ohjausryhmän pöytäkirja 2/2005).    
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HSE:n kiintiössä ohjelmaan voitiin hakea neljästä valintakiintiöstä: 1. suomalaisen kauppatieteellisen 

tutkinnon tai kansantaloustieteen alemman yliopistotutkinnon suoritaneet, 2. liiketalouden ammat-

tikorkeakoulututkinnon suorittaneet, 3. muun kuin kauppatieteellisen alan suomalaisen yliopistotut-

kinnon suorittaneet ja 4. ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet. Valintaryhmien 

2-4 pyrkijät suorittavat kansainvälisen Fullbright-instituuutin järjestämän maksullisen GMAT-testin, 

joka mittaa kielellisiä ja matemaattisia taitoja sekä analyyttistä päättelykykyä. GMAT-testin ennakoi-

tiin tuottavan hankaluuksia muille kuin valintaryhmän 1 pyrkijöille.

Ohjelman kotisivut avattiiin 17.1.2005 osoitteessa www.pyk.hkkk.fi/kestavaliiketoiminta. Ohjausryh-

mä päätti pitää tiedotusvälineille ja potentiaalisille hakijoille, mm. Mikkelissä opiskeleville englan-

ninkielisen BScBA-ohjelman opiskelijoille tiedotustilaisuuden 16.3.2005. Ohjelmasta kiinnostuneita 

yhteydenottoja tuli n. 100, joista huomattava osa ammattikorkeakoulun luonnonvara- tai insinööri-

tutkinnon suorittaneilta ja alueella asuvilta nuorilta henkilöiltä. 

HSE:n haku järjestettiin keväällä 2005 ja toisen kerran saman vuoden syksyllä. HSE:n opiskelijavalin-

nat suoritettiin 13 maisteriohjelman kesken niin, että Töölössä opiskelevat kandidaattitason kaup-

patieteilijät saattoivat hakea vain yhteen maisteriohjelmaan. HSE:n kiintiössä ei ollut hyväksyttyjä 

hakijoita vuoden 2005 keväällä ja toisessa valintamenettelyssä syksyllä 2005 hyväksyttyjä hakijoita oli 

liian vähän, joten HSE:ssä päätettiin jättää opiskelijavalinta tekemättä. Puuttuvan opiskelijavalinnan 

vuoksi kolme hyväksyttävää opiskelijaa ei voinut aloittaa HSE:ssa opintojaan ohjelmassa ja liittyä HY:

n opiskelijaryhmään, joten HSE:llä ei ollut ohjelmassa yhtään opiskelijaa.

Viikin kampuksella maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja biotieteellisen tiedekunnan opiskeli-

joita tiedotettiin ohjelman alkamisesta vuoden 2005 keväällä. Tiedotuksessa käytettiin esitteitä ylei-

sillä ilmoitustauluilla ja lisäksi ohjelmaan osallistuvien oppiaineiden nykyisille ja vanhoille opiskelijoille 

lähetettiin kutsu ohjelman tiedotustilaisuuteen sähköpostitse ja kirjeitse. Ohjelma esittäytyi Viikissä 

opiskelijoille 31.3. 2005 kaksi tuntia kestävässä tiedotustilaisuudessa, jossa HSE:n Pienyrityskeskuksen 

ohjelmasta vastaava projektinjohtaja Leena Lankoski, Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Jyrki Aakku-

la, suunnittelija Minna Mikkola ja koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen esittelivät ohjelman tavoittei-

ta, sisältöjä, opintojen suorittamistapaa ja opintojen käytännön järjestämistä Mikkelin yliopistokes-

kuksessa. Ohjelman esittelyssä korostettiin opetuksen toteuttamista vain lukuvuosina 2005-2006 ja 

2006-2007; jos opintoja ei suoritettaisi tänä aikana, opiskelija voisi suorittaa uudistetun HOPS:in avul-

la puuttuvat opinnot myöhemmin laitoksella tai tiedekunnassa tarjottavan opetuksen avulla. Ne opis-

kelijat, joiden pääaine oli agroekologia, kalatalous, ympäristöekonomia tai ympäristönsuojelutiede ja 

jotka olivat suorittaneet kandidaattitason verran opintoja (n. 80-120 ov) vanhan tutkintojärjestelmän 

mukaan saattoivat hakeutua ohjelmaan oman pääaineensa professorin hyväksyminä. Viikin kampuk-

sella ja tilaisuudessa oli saatavilla lomakkeita, joilla opiskelija voi ilmoittaa kiinnostuksestaan opiskella 

ohjelmassa. Opiskelijoiden ilmoittautumisaika ohjelmaan päättyi 29.4.2005, jonka jälkeen Ruraliaan 

saapuneet hakemukset postitettiin kunkin pääaineen professorille. Seuraava rekrytointi järjestettiin 

syksyllä 26.10.2005, jolloin Viikissä pidettiin tiedotustilaisuus ja saatiin kaksi uutta hakemusta.

HY:n kiintiössä haki opiskelemaan keväällä ja syksyllä yhteensä 13 hakijaa, joista kahdella oli pääainee-

na maatalous, yhdellä puutarhatiede, kahdella kalataloustiede, kahdella ympäristöekonomia ja kah-

della ympäristönsuojelutiede ja yhdellä metsänhoitotiede. Lisäksi hakijoiden joukossa oli henkilöitä, 

joilla oli  opistotasoinen tutkinto, AMK-tutkinto maaseudun kehittämisen koulutusohjelmassa ja yh-

dellä sosiaalipsykologian kandidaattitasoinen tutkinto englantilaisesta yliopistosta. Kelpoisia hakijoita 

olivat vain HY:n pääaineaineopiskelijat, jotka saivat professoreiltaan hyväksynnän ohjelman opintojen 
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suorittamiseksi. Näistä hakijoista kolme oli aloittanut opintonsa 1980-luvulla, neljä 1990-luvulla ja 

kolme 2000-luvulla. 1980- ja 90-luvuilla opintonsa aloittaneet olivat työelämän ja perheen takia jät-

täneet opinnot kesken, vaikka opintoja oli suoritettu parhaimmillaan lähes vanhan tutkintorakenteen 

maisterin tutkinnon verran (n. 130-140 ov). Osa hakijoista oli suorittanut aiemmin AMK-tutkinnon ja 

saanut erillisvalinnoissa opinto-oikeuden pääaineeseensa. Jotkut hakijat etsivät itselleen mielekästä, 

liiketalouteen suuntautuvaa luonnontieteitä hyödyntävää tutkintoa. Vaikka hyväksyttyjä hakijoita oli 

odotettua vähemmän, ohjelma kuitenkin päätettiin käynnistää HY:n riittävän suuren opiskelijamää-

rän vuoksi. HY:n hakijoista kahdeksan aloitti opinnot ohjelmassa syksyllä 2005 ja kaksi myöhemmin 

kevätlukukauden 2006 alussa.

2.5  Ohjelman käytännön järjestäminen ja opintojen ohjaus

Koska ohjelmaa hyväksyttiin suorittamaan vain HY:n opiskelijoita, oli luontevaa että ohjelman käy-

tännön järjestämisestä vastasi pääosin Ruralia-instituutti yhteistyössä suunnitteluryhmän, PYK:in ja 

ainelaitosten kanssa. PYK suunnitteli ja toteutti liiketoimintaosaamisen sivuopintokokonaisuuden. 

Tutkimusjohtaja Jyrki Aakkula ja koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen valitsivat opettajat laajasti tunne-

tuista alan tohtoritasoisista asiantuntijoista, jotka kuuluivat yliopisto-opettajien verkostoihin. Lisäksi 

opettajia tunnistettiin mm. läpikäymällä suomalaisten yliopistojen viimeisten viiden vuoden väitteli-

jät, joiden työ liittyi kestävään kehitykseen. Opetussuunnitelma (Lankoski 2005a,b) toimi opettajien 

oman opetuksen suunnittelun perustana.  

Koulutuspäällikkö Sirkku Piispanen vastasi opetuksen käytännön järjestelyistä apunaan koulutussih-

teeri Sirpa Nupponen ja yksityiskohtaisesta ajoituksen suunnittelusta alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan (Lankoski 2005b). Suunnittelija Minna Mikkola tuotti Sirkku Piispasen kanssa yhteistyössä opis-

kelijoita ja opettajia varten opinto-oppaan vuodelle 2005-2006. Seuraava opinto-opas koski koko oh-

jelmaa ja se tuotettiin syksyllä 2006 vuosille 2005-2006 ja 2006-2007. Opinto-oppaissa oli jäsennetty 

kestävän liiketoiminnan opintojaksot orientoiviksi ja syventäviksi sekä ratkaistu erilaajuisten tutkielmi-

en ja perusopintokokonaisuuksien välisiä yhteensopivuuden ongelmia. Opinto-oppaissa informoitiin 

osallistuvien pääainelaitosten oppiainevastaavista ja opintoneuvojista sekä käsiteltiin kaksiportaista 

tutkintorakennetta, jonka siirtymävaihe salli sekä vanhan että uuden tutkintorakenteen mukaisen 

maisterin tutkinnon suorittamisen. Ohjelman opetus toteutettiin opinto-oppaiden mukaisesti luku-

vuosina 2005-2006 ja 2006-2007 paitsi muutamaa opintojaksoa, joiden aikajärjestystä muutettiin 

opettajien saatavuuden vuoksi lukuvuonna 2006-2007. 

Ohjelman aloittaneista 10 opiskelijasta kolme keskeytti opintojen suorittamisen ensimmäisen syksyn 

aikana ja kaksi talvella 2006. Syinä olivat vaikeudet vaativan päivätyön ja opintojen yhteensovitta-

misessa, lyhyen työttömyysvaihen jälkeen vastaanotettu uusi vaativa työ, ongelmat lasten hoidossa, 

heikko orientoituminen liiketoimintaosaamiseen ja sopeutuminen uuteen ympäristöön vieraalla paik-

kakunnalla.

Ohjelmassa mukana olevien opiskelijoiden työtä tuettiin opintojen ohjauksella. Monen opiskelijan 

suoritukset noudattivat edeltävän tutkinnonuudistuksen aikaisia 1980-luvun lopun ja 1990-luvun 

opinto-oppaita. Näiden opintojaksojen ja voimassa olevien opinto-oppaiden opintojaksojen vastaa-

vuuksien esittäminen HOPS:ssa professoreille oli opiskelijoille vaikea tehtävä. Se hankaloitti muu-

toinkin haastavaa opintojen uudelleen aloittamista, jota työn ja perheen ’arjen pyörittäminen’ jo 

entisestään kuormitti. HOPS:lla ei ollut varsinaista mallia tai lomakepohjaa joten vastaavuuden sai 
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esittää vapaasti. Yhdessä suunnittelijan kanssa toteutetun perustyön jälkeen opiskelijat kehittivät itse 

HOPS:staan ’omannäköisiään’ ja saivat katkon jälkeen opinnot uudestaan hallintaan. Myös joidenkin 

oppiaineiden professorit tukivat HOPS:in laatimista. Opintojen ohjausta tarvittiin myös harjoitusteh-

tävien tiedottamisessa ja palauttamisessa, kun opiskelijoiden muiden töiden vuoksi opetusprosessia 

räätälöitiin kunkin aikataulujen mukaan ja sovitettiin lähiopetusjaksoihin. Kirjastopalvelut tukivat sa-

moin opetusprosessia huolehtimalla materiaalin saatavuudesta oikeaan aikaan harjoitustehtäviä ja 

tenttejä varten.  

Ohjelmassa oli erityisesti panostettu gradutyöskentelyyn, joka nivottiin tiiviisti kahteen opintojaksoon: 

tutkimusasetelmiin ja tutkimusmenetelmiin (Lankoski 2005a,b,c). Näissä harjoiteltiin oman ja  opis-

kelutovereiden tutkielmien menetelmien käyttöä ja valintaa sekä samalla menetelmäosion kirjoit-

tamista. Tutkimusasetelmat ja -menetelmät toteutettiin ajallisesti erillisinä opintojaksoina, niin että 

tutkielman aihe ja menetelmävalinnat ehtivät välillä kypsyä. Ohjelmassa järjestettiin myös erityisiä 

gradunohjauspäiviä, jolloin keskeneräisiä töitä oli mahdollisuus esittää ryhmälle ja kehittää niitä ryh-

män ja professoreiden kommenttien avulla. Ohjelman toteuttamiseen liittyi myös opiskelijoiden haas-

tattelu, jotka toteutettiin puolivuosittain saman avoimen teemahaastattelurungon avulla. Vastaavasti 

opettajia haastateltiin ohjelman loppuvaiheessa. 

2.6  Ohjelman rahoitus ja alueellinen vaikuttavuus 

Ohjelman kokonaisrahoitus n. 500 000 € muodostui ESR- rahoituksesta ja Mikkelin kaupungin osuu-

desta. Ohjelman aloitti 10 opiskelijaa, jonka mukaan maisterin tutkinnon hinnaksi tulisi n. 50 000 

€. Koska kuitenkin vain viisi opiskelijaa jäi suorittamaan pääaineensa maisterin tutkintoa Helsingin 

yliopistossa, ohjelman opintojen kustannukseksi tuli n. 100 000 € per maisterin tutkinto. Koska oli 

varsin vaikea arvioida etukäteen ohjelman opinnoista luopuvien opiskelijoiden määrää, ei siihen voitu 

varautua. Vaikka opiskelijoiden lukumäärän väheneminen nosti koulutuksen kustannuksia huomatta-

vasti, aloittaneiden opiskelijoiden oikeusturvan vuoksi oli selkeintä jatkaa ohjelman toteuttamista. 

Ohjelmaa suoritti viisi sitoutunutta opiskelijaa jotka kaikki sijoittuivat maantieteellisesti eri puolille 

Suomea, niin että etäisyys Mikkeliin oli 200-500 km. Kaksi opiskelijaa kävi Mikkelissä Helsingistä ja 

muut Länsirannikolta, Pohjois- ja eteläisestä Itä-Suomesta. Koulutuksen alueellinen vaikuttavuus ei 

toteutunut kirjaimellisesti siten että opiskelijoiden asuinpaikkana olisi ollut Etelä-Savo tai laajemmin 

Itä-Suomi; kuitenkin opiskelijat edustivat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta maaseutualueita 

ja kaikki opiskelijat luonnonvarojen käyttöön perustuvia yrityksiä. Näille opiskelijoille kouluttautumis-

mahdollisuus, joka suuntautui liiketoimintaan ja kestävään kehitykseen, oli oleellinen voimavara myös 

maaseutualueiden kehittämiseksi.
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3.  Ohjelman opetuksen, oppimisen ja    
 opintohallintoyhteistyön arviointi 

3.1  Opetuksen ja oppimisen laatu opettajien näkökulmasta

Opettajat vaikuttavat osaltaan opetuksen ja oppimisen laatuun ja kehittävät omaa opetustaan koke-

mustensa perusteella. Opettajien näkemykset opetuksen ja oppimisen laadusta koottiin teemahaas-

tatteluin ohjelman loppuvaiheessa.

Opetuksen laatu

Kaikki opettajat korostivat opiskelijoiden kanssa sekä luennoilla että verkon välityksellä käytyjen kes-

kustelujen merkitystä opetuksen laadulle. Keskustelut auttoivat opiskelijoita selventämään ja tarken-

tamaan käsitteitä ja oppimistavoitteita sekä sopimaan oppimistehtävien arvioinnista. Varttuneiden 

opiskelijoiden kypsyys mahdollisti laajat ja syvälliset keskustelut ja erityisen vahvan yhteyden käytän-

nön työelämäkontekstiin. Opetus koettiin miellyttäväksi koska opiskelijoita oli vähän, ja transforma-

tiiviselle - toiminnan muutokselle opitun perusteella - kehitykselle jäi enemmän ’tilaa’. Osa opettajista 

oli ”pitkän linjan opettajia”, joiden opetuskokemus ulottui aiemmin toimineista kauppaopistoista  

nykyiseen kestävän kehityksen yliopisto-opetukseen ja osa oli tehnyt tutkimustyötä kestävän liiketoi-

minnan opetuksesta. Myös vuosia työelämässä toimineita kouluttajia oli mukana. Useimmat opettajat 

pitivät aihealuettaan ”tuttuna” tutkimuksensa perusteella. Jotkut opettajat totesivat opetusalueensa 

uudeksi ja haastavaksi pk-kontekstissa, koska vain suurilla yrityksillä oli resursseja kestävyyden arvi-

ointiin ja julkiseen esittämiseen raporttien avulla. Opettajat kokivat myös ettei heillä ollut hallussaan 

”ainoaa oikeaa totuutta” jonka edustaminen on perinteisesti kuulunut yliopisto-opettajan tehtävän-

kuvaan. Lisäksi kaikki opettajat totesivat työssäkäyvien aikuisopiskelijoiden resurssit rajallisiksi, joten 

lähiopetuksessa oli parasta käydä läpi ennakkotehtävät ja muu esityöskentelymateriaali. Eräs opettaja 

tarjosi opiskelijoille myös mahdollisuutta parantaa oman opintojaksonsa arvosanoja, mutta hyväksyi 

opiskelijoiden valmistumisorientaation ja resurssien rajallisuuden: kaikkeen ei ehdi paneutua ja on 

harkittava mikä parhaiten edistää lopputuloksen saavuttamista. Opettajat myös joustivat huomatta-

vasti harjoitustehtävien palauttamisessa, mikä mahdollisti opiskelijoille oman päivätyön ja opiskelun 

yhteensovittamisen.      

Oppimisen laatu

Oppimisen taso vaihteli opettajien näkökulmasta hyvästä korkeatasoiseen ja sen mahdollisti varttu-

neempien opiskelijoiden elämänkokemus, joka tarjosi oppimiselle ”liitosmahdollisuuksia täynnä ole-

van oppimisalustan”. Opiskelijat olivat aktiivisia ja kykenivät kehittämään ajatteluaan. Nuoremmat 

opiskelijat olivat opettajien näkemyksen mukaan heikommassa asemassa kuin vanhemmat, kokeneet 

opiskelijat juuri ”oman agendan” puuttumisen vuoksi. Toisaalta nuorilla opiskelijoilla oli enemmän 

aikaa opiskeluun kuin vanhemmilla, joilla oli paljon sitoumuksia työhön ja perheeseen jolloin vas-

taavasti sitoutuminen opiskeluun vaihteli. Oppimistilanne myös korosti vanhempien opiskelijoiden 

motivaatiota, jota vahvisti kiinnostus uuden oppimiseen käytännön kontekstissa. Toisaalta kovin teo-

reettisia käsitteitä vierastettiin, ja menetelmällisiä lähestymistapoja hiukan ”pelättiin”. Tavoitteena 

oli rakentaa kestävän kehityksen erityisosaajia, jolloin lähtökohtaisesti vaadittiin laadullisesti hyvin 

erilaista tietoa ja kykyä sen yhdistämiseen. Harjoitustöinä tehdyt liiketoimintakonseptit olivat opetta-

jien mielestä yllättävän hyviä ja aivan toteuttamiskelpoisia. Opettajat pitivät ryhmän keskinäistä tukea 

oppimiselle merkittävänä, kun asioita valotettiin monelta kannalta ja näkemyksiä kehitettiin kritiikin 

ja kannustamisen kautta. Toisissa oloissa opettajat olisivat vaatineet tiukempaa aikataulua ja täsmäl-

lisemmin määräaikaan palautettuja harjoitustehtäviä.   
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3.2  Opetuksen ja oppimisen laatu opiskelijoiden näkökulmasta

Samoin kuin opettajat, opiskelijat vaikuttavat osaltaan opetuksen ja oppimisen laatuun ja kehittä-

vät omaa oppimistaan kokemustensa perusteella. Opiskelijoiden näkökulmat koottiin puolivuosittain 

teemahaastatteluin, jotka käsittelivät opetuksen ja oppimisen laatua, ryhmän toimintaa ja opiskeluil-

mapiiriä sekä käytännön järjestelyitä.

Opetuksen laatu

Opiskelijat olivat lähtökohtaisesti kiinnostuneita kestävästä kehityksestä ja mahdollisuus suunnata 

aiempia luonnontieteellisiä opintoja liiketoimintaosaamisen suuntaan kestävyyden kattokäsitteen 

kautta vastasi opiskelijoiden omia tavoitteita. Kaikki opiskelijat, myös ne jotka eivät voineet per-

hesyistä jatkaa ohjelman suorittamista, kokivat opetuksen laadun ylittäneen heidän odotuksensa. 

”Globalisaatio, ilmaston muutos, sosiaaliset ongelmat - vuosikymmeniä muhineet kehityskulut vaa-

tivat muutoksia” koettiin kestävän kehityksen laajaksi ja ohjelman erityiseksi taustaksi, joiden takia 

”mun elämään opetus on ollut hyödyllinen, tää kolahtaa mun elämään”. Opetuksen laatua pidettiin 

yleisesti kiitettävänä, erittäin hyvänä tai hyvänä, ja kouluarvosanaksi ehdotettiin yhdeksää tai kahdek-

saa, toisinaan ”kymppi plussaa”. Hyvin monet opettajat olivat tohtoreita ja heidän erilaiset tieteen-

alataustansa koettiin rikkaudeksi ja ohjelman vahvuudeksi. Opiskelijat kokivat saavansa työkaluja, 

joita he voivat käyttää tutkielmassa, työelämässä ja omassa yrityksessä. Luonnontieteellistä tutkintoa 

suorittavat opiskelijat arvostivat opetuksen suuntautumista liiketoimintaan ja pitivät sitä merkittävä-

nä tulevaisuuden kannalta; liiketoiminta-aspekti oli keskeinen myös tutkielmissa. ”Sosiaalinen” oli 

useimmille opiskelijoille aiemmin tuntematon kestävyyden alue johon perehtyminen lisäsi kestävyy-

den käsitteellistä ymmärtämistä ja hallintaa.  

Ohjelman opetussisällöt olivat opiskelijoiden mielestä erittäin päteviä. Osa opiskelijoista katsoi, että 

orientoivat ja syventävät opintojaksot olisi voinut koordinoida toisin, ja ensimmäisen orientoivan 

opintojakson todettiin aukeavan vasta myöhemmin.Opiskelijat näkivät kuitenkin että sisällöt tukivat 

toisiaan ja opintojen loppuvaiheessa koettiin opintosuunnitelman toteutuvan. Opiskelijoiden mie-

lestä opettajilla oli tavattoman laajat tiedot ja heidän hahmotuksensa kestävästä liiketoiminnasta 

oli jotakin aivan uutta; tällaisten ihmisten kanssa opiskelijat ”halusivat tehdä töitä”. Myös monen 

opettajan yhdessä tuottamat opintojaksot saivat kiitosta, joskin oppimisen työmäärissä oli yksilöllisiä 

opiskelijakohtaisia eroja samoin kuin opettajien vaativuudessa. Lisäksi aiemmissa opinnoissa koetut 

massakurssit muodostivat taustan, jota vasten pienryhmälle räätälöityjen opintojaksojen koettiin sel-

västi syventävän oppimista.  

 

Ohjelman ensimmäistä opintojaksoa Kestävän liiketoiminnan perusteet arvosteltiin liian teoreettisesta 

otteesta, joka vaikeutti omaksumista tarvittavien taloustieteellisten esitietojen - käsitteiden ja teorioi-

den - puuttuessa. Opiskelijan näkökulmasta luennoitsija ei ollut ”tavallisesta maailmasta” ja aiheutti 

”aivojen räjähtämisen”, mitä ei pidetty lainkaan huonona vaan itse asiassa hyvänä asiana.  Opiskelijat 

tunnistivat yhteiskuntavastuujohtamisessa pienten yritysten ”näkymättömyyden” kestävän liiketoi-

minnan alalla ja pitivät suuryritysten CSR-raportointia sopimattomana pienyritysten toiminnan sosi-

aalisen kestävyyden arviointiin. ”On kauheaa kuulla Neste/Fortum ympäristöraporttia, mikrotasolta ei 

löydy opetusmateriaalia”. YVA-aihepiiri oli varsin ajankohtainen Itä-Uudellamaalla, jossa alueen tule-

vaisuuden näköaloina häämöttivät uraanikaivos, suursikala ja biokaasulaitos. Kolmella opintojaksolla 

(yksi orientoiva ja kaksi syventävää opintojaksoa) käytettiin tutkivaa oppimista transformatiivisena 

opetusmenetelmänä jota opiskelijat kiittivät mielenkiintoisesta, omaa ajattelua ja toimintaa rakenta-

vasta, uutta luovasta otteesta. Opiskelijat arvostivat myös erityisesti menetelmäopintoja, joissa kvan-
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titatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimussuuntausten välillä vallitsevaa kuilua oli silloitettu ilmiölähtöisen 

tutkimuksen näkökulmasta tutkimusmenetelmät ja -asetelmat -opintojaksoissa. Opintojakson oppi-

mistuloksena tutkimuksellinen lähestymistapa maisterin tutkielmissa vapautui ja opiskelijat löysivät 

omia ”tutkimuspolkuja”. Kestävän liiketoiminnan ongelmakohtia oli ollut erittäin hyvä opintojakso 

opiskelijoiden mielestä, vaikka se oli toteutettu kokonaan netissä. Erityisesti jakso opetti kirjoittamista 

ja itsenäistä työotetta. Samaa  opintojaksoa arvosteltiin myös liiallisesta vaativuudesta, vaikka ymmä-

rettiin, että viimeisten opintojaksojen on oltava ”vaikeita”. Tieteellisen kirjoittamisen opetusta kiitet-

tiin ”silmien avaamisesta” sille miten asioita pitää tekstissä ilmaista. Tieteellisen ajattelun ja siihen 

sisältyvän kirjoittamisen opetus korostui kun aiheena oli tieteellisesti hahmotettava kestävä kehitys. 

Opiskelijat havaitsivat myös, että joidenkin opintojaksojen vierailijat yliopiston ulkopuolisina työelä-

män edustajina eivät hallinneet asiakokonaisuuksia samalla tavalla kuin yliopisto-opettajat. Opettaji-

en tuomat artikkelit ja syventävien opintojen tenttikirjat sopivat myös tutkielmien lähteiksi. Kaikkeen 

opetukseen sisältyvä monipuolinen, avoin ja opiskelijakeskeinen keskustelu sai paljon kiitosta. 

Oppimisen laatu

Omaa oppimistaan opiskelijat pitivät haasteellisena prosessina, jonka nähtiin pikemminkin aaltoilevan 

kuin etenevän suoraviivaisesti. ”Ei helppoa, ei osa-aikaista, vaan vaativaa ja täysipäiväistä”. Jotkut 

kokivat olevansa suorituskykynsä rajoilla; ”puolen vuoden aikana olen oppinut enemmän kuin koko 

opiskeluaikana”. Eräs opiskelija totesi saaneensa haltuunsa enemmän isoja kokonaisuuksia kestäväs-

tä elämästä ja liiketoiminnasta, ja työlle opinnoista on ”hyötyä viiden pisteen arvosta”. Opiskelijat 

pitivät tenttejä kohtuullisen vaikeina ja niiden suorittaminen tuotti tyydytystä ja lisäsi itseluottamusta. 

Myös opintojen eteneminen synnytti tyydytyksen tunteen. Monet olivat yllättyneet omasta menestyk-

sestään ja omien odotustensa ylittämisestä. Kuitenkin nähtiin että ”elämä asettaa rajat” siihen mitä 

ehtii ja opiskelijan on myös ikäänkuin tyydyttävä aikaansaannoksiinsa. 

Pitkän työelämävaiheen jälkeen monia opiskelijoita huolestuttivat omat opiskeluvalmiudet. Epävar-

muus tulevasta suoriutumisesta verrattuna muihin opiskelijoihin painoi monen mieltä. ”Olen oppinut 

kirjoittamista...vielä raakiletta on, mutta peikko on pienentynyt”. Vaikeutta lisäsi se, että ”materiaalia 

on ääretön määrä ja meille joskus opiskelleille on vaikeaa käsittää edes mikä on tieteellistä”. Eräs  

opiskelija oli aiemmin kokenut ahdistusta pitäessään esityksiä jos hän ei kokenut täysin hallitsevansa 

aihetta; nyt hän oli oppinut ettei tarvitse tietää kaikkea ja että voi saada palautetta ja keskustella. 

Opiskelijat kokivat myös aiemmin puutteellisina pitämänsä kirjoitus- ja argumentointitaitonsa pa-

rantuneen. Pieni ryhmä on yhtäältä helpottanut keskusteluiden kautta argumentoinnin kehittymistä 

mutta toisaalta myös pakottanut siihen; ”täällä ei voi istua takapenkissä”. Erityisesti ”erilaisia” koti-

tehtäviä arvostettiin, ja tieteellisten artikkeleiden ja puhe-esitystehtävien tuottamista pidettiin hyvinä 

oppimistehtävinä. Verkkokeskustelua toivottiin enemmän mutta sitä rajoitti yhteisesti koettu ener-

gian puute.

Opiskelijat kokivat saaneensa uutta ”siltä osin kuin ovat työnsä tehneet”. He tunsivat itsensä vastuul-

lisiksi niin että ”opiskelussa kaikki on itsestä kiinni”. Opiskelijat olivat löytäneet tietynlaisen uuden 

ajatuskulman, jota heillä ei ennen ollut ja he tunnistavat ajattelunsa ja toimintatapansa muuttuneen. 

Opetuksen faktat ovat rakentaneet uutta syvyyttä. Oppiminen on lisäksi hyödyttänyt työtä ja itsenäis-

tä ammatinharjoittamista, eikä ”kukaan missään opeta kestävyyttä kolmen näkökulman perustalta!” 

Oppiminen on myös tuottanut henkilökohtaiseen elämään uudenlaisia käytännön ratkaisuja. ”Olen 

löytänyt suunnan opiskelulle, oppinut sen mistä on kyse yliopisto-opiskelussa, mitä kukaan ei tuu 

ikinä kertomaan - konkreettisesti oppinu kirjoittamaan ja lukemaan tiettyjä artikkeleita”. Menetelmä-

opinnoissa kaikilla oli poikkeuksellinen mahdollisuus yhteiskehittää tutkielmiaan.   
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Opiskeltavan aihepiirin laajuus ja vapaus saattoi myös kostautua tavoitteiden ja sisältöjen määritte-

lemättömyytenä. Kuitenkin opiskelijoiden näkökulmasta hyödyllistä oppimista tapahtui, vaikka opis-

kelija koki ”ihastumista vapauteen lukea kaikkea ja ahmia uusia asioita”. Joskus vieras opiskelupaik-

kakunta tuntui tehostavan opintoja, ja ”pelkästään töissäoleminen tuntuu paljon raskaammalta” 

verrattuna opiskelun ja työnteon yhdistämiseen. Oppimiseen sisältyvän vuorovaikutuksen syvyyttä 

kuvasi se että opiskelijat kokivat oppivansa sekä toisiltaan että opettajilta, joiden opiskelijat myös 

arvioivat oppivan   heiltä, opiskelijoilta.   

Parhaimmillaan jotkut opiskelijat olivat ”uskomattoman onnellisia opinnoista”, tunsivat ”tulleensa 

kotiin” ja löytäneensä ”viralliset välineet tarkastella maailmaa”. Myös jatko-opinnot ja väitöskirjan 

tuottaminen alkoivat kiinnostaa kahta viidestä opiskelijasta.  Ensimmäisen syksyn aikana käytännön 

hankaluuksien ja työesteiden takia opinnoista luopuvat opiskelijat aiheuttivat ryhmän kiinteytymistä: 

”mutta sitte tuntu että eihän tätä anneta niinku periksi, ...kun porukka vähenee. Ni sit mä sanoin...et 

myö nyt ainekin jatketaan”. Osa opiskelijat sitoutui ohjelmaan vahvasti mm. henkilökohtaisin rahoi-

tusjärjestelyin. Ensimmäisen lukukauden viisi opiskelijaa on pitänyt kiinni ohjelmasta ja suunnittelee 

valmistuvansa vuoden 2008 keväällä. 

Ryhmä ja opiskeluilmapiiri

Opiskelijat pitivät ryhmäänsä ”loistavana, innoittavana, täynnä fiksuja ihmisiä” ja kokivat erilaisuuden 

rikkautena, johon sopivat kiivaatkin väittelyt. Ryhmä tarjosi vahvan vertaistuen, argumentointiharjoi-

tusta ja tuki tutkielmien rakentamista alun haparoivista ja vaihtoehtoisista ’aihioista’ kiinteämmiksi 

tutkimus- ja toteutussuunnitelmiksi. Ilmapiirin ja ryhmähengen koettiin olevan hyvä, jopa ”10+ ylei-

selle opiskeluilmapiirille”. Ryhmä myös ’sparrasi’ jäseniään mm. kyselemällä verkossa ”onko läksyt 

tullut tehtyä” ja oivalsi myös kehittyneensä yhdessä jolloin vuoden työn merkitys kirkastui opintojen 

edistyessä. 

Ryhmää pidettiin yhtäältä hyvänä ”pienten ympyröiden ihmisten” kannalta mutta toisaalta liian pie-

nenä poissaolojen ja keskusteluiden kannalta ja siksi ohjelmaan toivottiin lisää opiskelijoita. ”Oppimi-

selle on hyötyä kun kaikki ovat paikalla”. Opiskeluilmapiiriä pidettiin aivan erilaisena kuin Helsingis-

sä, vaikka sielläkin on pieniä yksiköitä. Siitä huolimatta että opiskelijat halusivat keskusteluyhteyttä 

opettajiin ja kommentteja omasta edistymisestään, tuntui vain muutaman tai vain yhden opiskelijan 

läsnäolo hankalalta, koska silloin oli ikävä lähteä työtehtävien vuoksi ennen luennon päättymistä. 

Myös epätasainen sukupuolijakauma koettiin jossain määrin kielteisenä; olisi ollut toivottavaa että 

molemmat sukupuolet olisivat olleet edustettuina melko tasaisesti. Ryhmässä keskusteltiin myös omi-

en elämäntilanteiden muutoksista ja niiden ongelmista, ja kun kaikille rakentui kuva muista opiskeli-

joista ’tietynlaisina’, jokaisella oli ryhmässä oma paikkansa. 

Käytännön järjestelyt

Opiskelijat kokivat käytännön järjestelyt erinomaisiksi, ”kaikki on tehty mitä on voitu” ja erityisesti kir-

jastopalvelut olivat tukeneet erinomaisella tavalla artikkelien ja oppikirjojen saamista, niin että opiske-

lijoilla oli ollut tarvittava materiaali käytössään.  ”Palvelualttiutta, ystävällisyyttä ja käytännön asioiden 

hoitoa sihteereiltä”. Yhden päivän Mikkelissä käyntiä pidettiin raskaana, kolmen päivän käyntiä liian 

hankalana järjestää mutta kahden päivän opintokäynti nähtiin parhaana. Useimmiten opiskelijoille 

oli jäänyt tunne että ”olen saanut paljon tästä päivästä”.  Välimatkat ja julkisen liikenteen aikataulut 

tuottivat jonkun verran hankaluuksia aivan eri puolilta Suomea saapuville opiskelijoille. Myöskään 

yöpyminen vieraissa paikoissa ei sujunut kaikilta yhtä hyvin. 
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Opintoneuvonta

Opintoneuvonnassa käytiin opiskelijoiden kanssa luottamuksellisia ja avoimia keskusteluita jotka tu-

kivat opiskelijoita opintojen suuntaamisessa. Tämä opintoneuvonta vastasi enemmän englanninkie-

listä ’student counseling’ käsitettä kuin suomalaista opintoneuvontaa, joka viittaa selkeämmin tut-

kintovaatimuksista ja suorituksista käytäviin keskusteluihin. Opiskelijat kokivat HOPS:in tekemisen 

vaikeaksi ja sen saaminen professorin hyväksymäksi helpotti huomattavasti opintojen etenemistä.

Monella oli HOPS:in tekemisen aikana ”syyllisyydentuntoja haahuilusta” ja ”hajanaisten” opintojak-

sojen suorittamisesta vailla täsmentynyttä osaamistavoitetta, mutta kuitenkin edelleen myös pyrki-

myksiä kiinnostavien aihealueiden opiskeluun. Ymmärrettävästi näistä syistä HOPS:ia oli vaikea lyödä 

lukkoon; sitä myös tietoisesti vältettiin jotta mahdollistettaisiin tutkinnon suorittaminen toisella lai-

toksella mikäli ohjelman opinnoissa kohdattaisiin ylipääsemättömiä hankaluuksia. Opiskelijoilla oli 

epävarmuutta myös pääaineistaan, kun joillakin laitoksilla esiintyi kiinnostusta pitää opiskelija ’omalla 

alalla’ ja oppiainevastaavat huolehtivat HOPS:sta niin ettei pääaineita tarvinnut vaihtaa. Joissakin 

tapauksissa oli mahdollista rakentaa ehjä opintokokonaisuus käyttäen hyväksi aiemmin suoritettuja 

opintojaksoja, jotka eivät suoritusvaiheessa kuuluneet tiettyyn kokonaisuuteen, mikä oli opiskelijoille 

varsin myönteistä. Toisaalta nämä opintojaksot osoittivat opiskelijoiden etsivän aktiivisesti heitä kiin-

nostavia ja ’sytyttäviä’ osaamisen alueita. Huomattava määrä aiemmin suoritettuja opintoja sai oh-

jelman opintopistemäärän tuntumaan raskaalta; vanhaa tutkintoa ei kuitenkaan haluttu sellaisenaan 

viedä loppuun koska se oli jäänyt ajastaan ikäänkuin jälkeen, ja uudesta ohjelmasta haluttiin saada 

uutta sisältöä. Kuitenkin uuden tutkinnon opintosuoritusten määrää pidettiin suurena etenkin kun 

vanhoja suorituksia oli kertynyt n. 130-140 ov. Tältä pohjalta käytiin neuvotteluita joidenkin ohjelman 

opintojaksojen korvaamisesta aiemmilla opinnoilla. ”Kun tekee myöhässä joutuu tekemään lisää”.    

Suurimmalla osalla opiskelijoista oli vaativa päivätyö joko toisen palveluksessa tai omassa yrityksessä. 

Opiskelijat yhtäältä ”pelkäsivät” aloittaa maisteriohjelman laajuista projektia omien töidensä, huo-

mattavien taloudellisten paineidensa ja perheensä keskellä mutta toisaalta halusivat saada päätök-

seen ’oman elämänsä projektin’, kesken jääneet maisteriopinnot. Opintojen aiempi keskeytyminen 

johtui joissakin tapauksissa myös osittain siitä, ettei pääainetta tai laitosta koettu aikoinaan riittävän 

mielekkäänä. Joiltakin opiskelijoilta puuttui ’visio’ valmistumisen jälkeisestä työelämästä. Jo opiske-

luvaiheessa tarjoutuva työelämä lupasi paremman vastineen tulevaisuuden tekemiselle kuin omien 

opintojen loppuunsaattaminen aineessa, jossa työn saaminen tuntui epävarmalta tai ammattikuva ei 

vastannut omia toiveita. 

Opintoneuvonta tuki lisäksi keskenjääneiden opintojaksojen suoritusrytmin sovittamisessa työtehtä-

viin, välitti näitä tarpeita professoreille ja auttoi erilaisten opintohallinnollisten lomakkeiden ja maksu-

jen välittämisessä. Tutkielmaseminaarit herättivät epävarmuutta ja ne olisi mieluiten suoritettu Mikke-

lissä, mutta joissakin oppiaineissa opiskelijan tuli sopia ne laitoksen kanssa. Opiskelijat kiittivät opinto-

neuvontaa ”joustavasta ymmärtämisestä joka käänteessä, on kuin kukkaa pidetty kämmenellä”. 
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3.3  Yliopistojen hallinnollisen yhteistyön arviointi  

Hallinnollista yhteistyötä arvioidaan kahden yliopiston ja niiden yliopistokeskusyksiköiden opinto-

hallinnon työntekijöiden näkökulmista. Yliopistojen välinen hallinnollinen yhteistyö käynnistyi jo oh-

jelman rakentamisvaiheessa. Koska yhteistyön juuret olivat Mikkelin yliopistokeskuksella, tarvittiin 

molempien yliopistokeskusyksiköiden ja emoyliopistojen välisiä neuvotteluita ohjelman hallinnollises-

ta asemasta. Ohjelma hyväksyttiin mahdollisena uutena koulutusinnovaationa johtamisen ja mark-

kinoinnin laitoksella ja HSE:n opetus- ja tutkimusneuvostossa, mutta maatalous-metsätieteellisessä 

tiedekunnassa ja biotieteellisessä tiedekunnassa harkittiin ohjelman suhdetta tiedekuntien pääainei-

siin. Lähtökohtaisesti monissa pääaineissa oli erikoistumisaloja riittävästi ja joillakin pääaineilla oli 

myös olemassa valmiiksi samansuuntaisia tavoitteita ja sisältöjä. Esimerkiksi ympäristöekonomiassa 

suunniteltiin ympäristöjohtamisen opintosuunnan käynnistämistä, mikä toteutettiin vuonna 2006. 

Ohjelma ei näin palvellut kaikkia pääaineita ja aiheutti myös kilpailua opiskelijoista. HSE sai ohjelman 

hyväksytettyä opetusministeriössä jolloin ohjelmasta muodostui HSE:n maisteriohjelma ja HY:ssä erik-

seen ohjelman kannalla olleiden pienten pääaineiden erikoistumisvaihtoehto. Vastaavasti myös tut-

kintovaatimukset hyväksyttiin HSE:ssa, minkä perusteella ne mainittiin ohjelmaan osallistuvien pää-

aineiden tutkintovaatimuksissa vaihtelevalla tarkkuudella kunkin pääaineen ja laitoksen opetuksen 

suunnitteluryhmien ja laitoksen johtoryhmien hyväksyminä. Ohjelman erilainen status ja useamman 

oppiaineen osallistuminen kahdessa yliopistossa lisäsivät neuvottelu- ja tiedotustyötä oppiaineissa, 

laitoksilla, tiedekunnissa ja yliopistoissa, jota lisäksi vaikeutti meneillään oleva Bolognan prosessin 

mukainen opetuksen rakenteellinen muutostyö (Mikkola 2005). 

Ohjelmaa pyrittiin saamaan maisteriohjelmaksi HY:ssä seuraavana syksynä, jolloin neuvoteltiin oh-

jelman liittämisestä maatalous-metsätieteellisen ja biotieteellisen tiedekunnan tulosneuvotteluihin. 

Koska HY:ssä perustetaan vain pääainepohjaisia maisteriohjelmia, ohjelma ei saanut maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan toiminta- ja talousneuvotteluissa opetusministeriön kanssa kannatusta 

HY:ltä ja biotieteellinen tiedekunta torjui esityksen. Molemmilla tiedekunnilla oli lisäksi kehitteillä 

muita maisteriohjelmia, ja tiedekuntien strateginen suuntautuminen ja resurssien käyttö rajoittivat 

maisteriohjelmien määrää olemassa olevalle opettaja- ja opiskelijajoukolle. Yliopistokeskusyksiköiden 

ja emoyliopistojen sekä yliopistojen keskinäiset neuvotteluyhteydet ja strateginen yhteistyö näyttäy-

tyivät maisteriohjelmien kehittämisessä keskeisinä.  

Ohjelman kokonaislaajuus oli molemmilla yliopistoilla sama ja selkeästi määritelty. Opintohallinnol-

liset käytännöt seurasivat kuitenkin osallistuvien yliopistojen päätöksiä ja määräyksiä, jotka koski-

vat opintojaksojen laajuuksia (HY 5 op tai vapaa, HSE 6 op), maisterin tutkielmia (HY 40 op, HSE 

30 op), perusopintojen laajuutta (HY 25 op, HSE 24 op), opintorekisterin toimintaa (HY Oodi, HSE 

oma rekisteri), opinto-oppaan rakennetta, arviointiasteikkoa ja opetusmuotoja. Molempien yliopis-

tojen vakiintuneita opintohallinnollisia käytäntöjä sovitettiin toisiinsa kahdella tavalla. Ensimmäisenä 

vaihtoehtona kukin yliopisto noudatti omaa käytäntöään mm. maisterin tutkielmissa, perusopintojen 

laajuudessa, opintorekisterissä, arviointiasteikossa ja opinto-oppaissa. Toisena vaihtoehtona oli yli-

opistojen välisen käytännön sovittaminen ja ’translaatio’ esim. niin että ohjelman erilliset Menetelmä-

opinnot (12 op) sisällytettiin HY:ssä maisterin tutkielmaan (40 op) vaikka ne eivät HSE:ssä siihen (30 

op) kuuluneet; näin opintojaksot ja tutkielma tuottivat yhdessä samantasoisen osaamisen eri tavoin 

jaoteltujen opintojaksojen pohjalta. Poikkeavista opintopistemääristä neuvoteltiin erikseen opettajien 

kanssa, jotka antoivat opiskelijoille suoritusmerkinnät. HY:n opiskelijoiden opintorekisterimerkinnät 

saatiin laitoksilta HSE:n opettajien antamien kirjallisten opintosuoritustodistusten perusteella. Koska 

ohjelman opiskelijat olivat HY:n pääaineopiskelijoita, käytettiin ohjelman opinto-oppaassa lähinnä 
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HY:n terminologiaa lukuunottamatta HSE:n opintojaksokuvauksia, jotka noudattivat HSE:n käytän-

töjä. Ohjelman opinto-oppaassa osoitettiin laitosten opintoneuvojat ja maisterin tutkielman vastuu-

henkilöt, jotka osaltaan vastasivat ohjelman toteutumisesta HOPS:in ja maisterin tutkielman osalta 

(Opinto-opas 2005-2006 ja 2006-2007). Koska opiskelijat suorittivat opintonsa yleensä Mikkelissä, 

he eivät juuri tutustuneet laitoksensa nykyiseen toimintaan eikä vastaavasti laitoksen nykyinen henki-

löstö opiskelijoihin. Opintohallinnollisiin käytäntöihin liittyvän ja sosiaalisen ’infrastruktuurin’ kehittä-

minen erillistä maisteriohjelmaa varten merkitsi opintohallinnollisen henkilökunnan työmäärän lisään-

tymistä, mutta tarjosi samalla mahdollisuuden kehittää joustavia käytäntöjä ja oppia toisen yliopiston 

käytännöistä. Yliopistojen hallinnollinen työskentely ei ole oppiaineista, laitoksista ja tiedekunnista 

riippumatonta vaan heijastaa niiden strategista asemoitumista ja taloudellista tilannetta.    
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4  Ohjelman arviointi yhteiskunnallisesta näkökulmasta

4.1  Ohjelman ennakoiva arviointi

Ohjelman tarpeen ennakoivassa arvioinnissa otettiin huomioon kestävän kehityksen laaja kansainvä-

linen, kansallinen sekä maakunta- ja kuntatason poliittinen sitoutuminen kestävän kehityksen edis-

tämiseen. Kestävä kehitys sijoittuu läpäisevänä tavoitteena myös hallitusohjelmaan (Jäppinen 2006, 

Kultu 2005). Opetusministeriö ja yliopistojen opettajat ovat puoltaneet kestävän kehityksen ammat-

tikorkeakoulu- ja yliopistotasoista koulutusta eri koulutusaloilla (Melén-Paaso 2007, Jäppinen 2006, 

Kaivola ja Rohweder 2006, Isoaho and Pohjola 2007, Rohweder 2001). Näitä hallinnnollis-poliittisten 

(top-down) ja koulutusalan toimijoiden (bottom up) esittämiä koulutustarpeita voidaan pitää tavoit-

teina, jotka heijastavat toimijoiden normatiivisia näkemyksiä (Owen and Rogers 1999); Suomessa 

tarvitaan koulutusalalähtöistä ja eri koulutusaloja integroivaa kestävän kehityksen koulutusta. Eco-

Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelmalla oli selvä ’yhteiskunnallis-poliittinen tilaus’ kun 

opetuksen ytimenä oli kestävyyden kolmen ulottuvuuden keskinäinen edistäminen ja toisiinsa so-

peuttaminen.

 

HY:n ympäristö- ja luonnonvara-aloille relevantti eurooppalainen maatalous-, metsä- ja ympäristö-

tieteiden koulutus asemoituu laajan ja monivuotisen selvityksen mukaan kohti kestävää kehitystä 

(Wals and Bawden 2000). Selvitys  ilmentää koulutuksen antajien (bottom-up) tieteenalakohtaisesti 

kokemia koulutustarpeita. Selvityksessä esitetään koulutukselle ’sisältöankkureita’, välttämättömiä 

integroivia piirteitä, joiden avulla voidaan edistää kestävyyden toteuttamista oppimisen kautta. Sisäl-

töankkurit esitetään sekä eri aloille soveltuvina yleisinä periaatteina että erityisinä tieteenalakohtai-

sina esimerkkeinä koulutuksen sisältöalueista. Yleinen lähtökohtainen vaatimus on tieteidenvälisyys 

(interdisciplinarity) jolloin kysymyksiä ja tilanteita voidaan katsoa useiden eri tieteenalojen näkökul-

mista ja tuottaa tarvittavia yhdistelmänäkökulmia (synteesejä). Tämä vaatii perusluonnontieteiden 

ja yhteiskuntatieteiden laajaa hallintaa. Ympäristötieteellinen perusosaaminen, mm. ympäristövaiku-

tusten tunteminen ja määrittäminen, on tarpeellista päätöksenteon ja toiminnan kannalta. Lisäksi on 

välttämätöntä tunnistaa vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja toimia; tähän sisältyy erilaisten näkemysten ja 

lähtökohtaisten väittämien tunnistaminen, mahdollinen tarkistaminen ja keskinäinen sovittelu, jolloin 

opitaan tulemaan toimeen yhteiskunnallisten ja tieteellisten ristiriitojen keskellä. Lopulta on kyettävä 

käyttämään kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti asiantuntemusta ja tieteellistä tietoa päätöksenteos-

sa. (Wals and Bawden 2000). Laajasti ottaen koulutuksen sisältö ankkuroituu  erilaisten paradigmojen 

syvälliseen hallintaan, niiden integrointikykyyn, ristiriitojen sietokykyyn ja kykyyn tehdä korkeatasoi-

sesti informoituja päätöksiä. Walsin ja Bawdenin (2000) hahmottelemia kestävän luonnonvara- ja 

ympäristöalan koulutuksen piirteitä voidaan pitää myös eräänlaisena benchmarking-hahmotelmana 

kestävän kehityksen yliopistokoulutukselle.   

Olemassaoleva koulutustarjonta osoittaa korkeakoulujen ja yliopistojen mahdollisuuksia vastata 

yhteiskunnallisiin haasteisiin (Owen and Rogers 1999). Kestävää kehitystä sivuavia yliopistotasoisia 

koulutusohjelmia toteutetaan Suomessa lähinnä tieteenalakohtaisina. Kauppatieteelliset ja tekniset 

yliopistotutkinnot painottivat tieteenalojensa mukaisesti liiketoiminnan johtamista ja ympäristötekno-

logiaa;  ympäristönsuojelualan yliopistollisessa  koulutuksessa on ympäristö- ja luonnontieteiden sekä 

yhteiskuntatieteiden osaamisen painotuksia. Rakennerahastohankkeissa on tuettu paikallisen ja kor-

keatasoisen osaamisen varaan rakentuvia ympäristöalan koulutushankkeita, joita voidaan kuitenkin 

pitää hyvin suppeasti alakohtaisina  (Uusikylä ym. 2006). Suomessa oli lisäksi käynnissä vuonna 2006 

kolme AMK-tasoista kestävän kehityksen koulutusohjelmaa, joiden opetus koostui melko lyhyistä eri 
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tieteenaloja kattavista opintojaksoista. Kestävän liiketoiminnan tai muiden kestävään kehitykseen 

suuntautuvien koulutusohjelmien vaikeutena on tutkimuksen ja opetuksen kulttuurien alakohtaiset 

syvälliset eroavuudet (Becher and Trowler 2001); tieteenaloittaisilla tutkinnoilla on oma ’sisäinen lo-

giikkansa’ joka luonnollisesti rajoittaa muiden tieteenalojen opintojen sisällyttämistä tutkintoihin. Va-

paavalintaiset tai valinnaiset opinnot antavat opiskelijoille mahdollisuuden koostaa eri tieteenalojen 

opintosuorituksia tutkintoihinsa, mutta tämä ei vastaa opintoja ja tutkimukseen perustuvaa opetusta 

joissa tieteenaloja integroidaan kestävän kehityksen opetukseksi (Lankoski 2006).    

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma lähestyi kestävyyttä  tieteenalalähtöisesti, 

joko kauppa- tai ympäristötieteiden kautta, minkä lisäksi ohjelmassa oli sekä perusopintotasoinen ko-

konaisuus ’toisen’ alan opintoja että molempia tieteenaloja integroivat syventävät opinnot. Ohjelma 

edusti opintosuunnitelman perusteella kestävän kehityksen laadukasta yliopistokoulutusta, joka vas-

tasi Walsin ja Bawdenin (2000) hahmottelemaa koulutusta. Olemassaoleviin koulutusohjelmiin ver-

rattuna ohjelma oli ainutlaatuinen kokonaisuus joka integroi kestävän kehityksen koulutusta moni- ja 

poikkitieteisesti kauppatieteelliseen ja ympäristötieteelliseen koulutukseen. Vastaavaa kestävän liike-

toiminnan maisteriohjelmaa ei oltu tunnistettu suomalaisesta tai kansainvälisestä opetustarjonnasta. 

Eräs koulutuksen tarvetta perusteleva tekijä ennakoivassa arvioinnissa oli sen kysyntä. Markkina-

lähtöinen koulutusajattelu (Wegner et al. 2004) perustuu kysyntää vastaavaan koulutustarjontaan; 

yksinkertaisimmillaan tämä näkyy siten että koulutetaan opiskelijoita niille aloille joille he pyrkivät. 

Kestävän kehityksen koulutuksen kysyntä oli hyvällä tasolla esim. Turun ammattikorkeakoulussa, jos-

sa kestävän kehityksen koulutusohjelmaan hakeutui erittäin hyviä ylioppilaita. Yliopistoissa on vasta 

viime aikoina perustettu alan professuureja, mm. Vaasan yliopistossa on kestävän kehityksen profes-

suuri ja Saksassa Muensterin yliopistossa (University of Applied Sciences Muenster) kestävän ravit-

semuksen professuuri. Perinteisissä tiedeyliopistoissa kestävää kehitystä lähestytään vakiintuneiden 

tieteenalojen sisältä, jolloin opetuksessa tarvitaan lähtökohtaisesti moni- ja poikkitieteisiä oppiaineita 

tai vastaavia ohjelmia, joiden nimissä ei kuitenkaan nykyisellään esiinny ’kestävää kehitystä’. 

Työelämän tarvitsemaa osaamista selvitettiin kun ohjelman suunnitteluvaihetta käynnistettiin. Pienyri-

tyskeskuksen tekemien yrityshaastatteluiden perusteella yrityksissä nähtiin taloudellinen tai ympäris-

töosaaminen ensisijaisena ja kestävän kehityksen osaaminen vasta toissijaisena, mutta kiinnostavana-

ja kehittyvänä osaamisalueena. Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelmassa nähtiin kestä-

vän kehityksen koulutus uutena kaupungin tukemana avauksena, ja valmistuneet sijoittuivat lähinnä 

kunnalliselle sektorille, ympäristöalan suunnitteluyrityksiin tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Yritykset käyttävät 

enenevästi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportointijärjestelmiä; niiden kuvaamat toimenpiteet ja 

raporttien julkaiseminen osoittavat kuitenkin alueen ajankohtaisuutta ja osaamistarvetta. Osuustoi-

minnan menestys ja sosiaalisten yritysten yleistyminen kuvaavat kestävän kehityksen kuuluvan liike-

toiminnan kehityssuuntiin (Tuominen ym. 2006, Porter & Kramer 2006, Lennon 2007).         

4.2  Ohjelman toteutumisen arviointi 

Ohjelman toteuttamistapa on kiinteästi yhteydessä sen vaikuttavuuteen. Lähtökohtaisesti linjakkaan 

opetuksen ja oppimisen periaatteiden mukaisesti suunniteltu koulutus pyrkii muodostamaan tavoit-

teiden mukaisesti vaikuttavan kokonaisuuden, jonka arviointiin vaikuttaa se, miten toteutus on vas-

tannut opintosuunnitelmaa (Owen and Rogers 1999, Biggs 2003, Lankoski 2005a,b,c). 



28

Ohjelman logiikka - oppimistapahtumien sisällöllinen ja ajallinen suunnitteleminen niin että edeltävät 

tapahtumat perustelevat ja tukevat seuraavia - oli tarkoin suunniteltu (Karjalainen ym. 2003, Lan-

koski 2005a,b,c). Ensimmäisen vuoden opintosuunnitelma alkoi I periodilla kestävän liiketoiminnan 

perusteiden opetuksella, joten ohjelma ’motivoi itseään’. Samanaikaisesti aloitettiin sivuopintokoko-

naisuuden ensimmäisen opintojakson opiskelu. Tutkimusasetelmien opinnot oli tarkoitus aloittaa sa-

maan aikaan koska vaikeaksi koetun tutkielmatyöskentelyn oli katsottu turhaan viivyttävän opintojen 

etenemistä ja niihin haluttiin saada ote alusta lähtien. II periodilla siirryttiin konkretiaan eli opiskeltiin 

kestävän liiketoiminnan toteutumista yrityksen käytännöissä, samalla kun jatkettiin sivuopintokoko-

naisuutta ja tutkimusasetelmien opiskelua. III periodilla oli tavoitteena selvittää yhteiskuntavastuun 

työkaluja, (suur)yritysten yleisiä käytäntöjä, ja opiskella lisäksi sivuopintokokonaisuuuden opintojakso 

ja tutkimusmenetelmien ensimmäinen osa. IV periodin aikana käsiteltiin yritysten muutosmahdolli-

suuksia strategioiden avulla, ja suoritettiin sivuopintokokonaisuuden viimeinen opintojakso ja puut-

tuva puolikas tutkimusmenetelmäopintojaksosta. Ensimmäisen vuoden aikana saatiin suunnitelman 

mukaan suoritettua kestävän liiketoiminnan laaja ’peruspaketti’, ’toisen’ alan perusopinnot - ympä-

ristötieteilijöille liiketoimintaosaamisen opinnot - ja lisäksi löydettiin ote oman tutkielman työstämi-

seen. Toisen vuoden aikana oli tarkoitus I periodilla käsitellä globaalin talouden kysymyksiä ja kestä-

vän liiketoiminnan ongelmakohtia, II periodilla jatkaa ongelmakohtien tutkimista ja tenttiä kestävän 

liiketoiminnan syventävien opintojen kirjallisuutta. III periodi oli omistettu toiselle oman pääaineen 

syventävien opintojen kirjallisuustentille ja IV periodi case-opintojaksolle, jossa oli tavoitteena paluu 

jälleen konkretiaan. ’Ympyrän sulkeutuessa’ samanaikaisesti koko toisen opiskeluvuoden opintojak-

sojen aikana oli tarkoitus kirjoittaa maisterin tutkielmaa valmiiksi (Lankoski 2005 a,b,c). Opiskelijoilla 

oli enimmillään meneillään kaksi tai kolme opintojaksoa, minkä on todettu edistävän oppimista kun 

opiskelija voi keskittyä kerrallaan rajalliseen määrään opintokohteita (Jansen 2004).

Ohjelman toteutuminen muuttui vain jonkin verran suunnitellusta, kun kaikkia opettajia ei saatu 

rekrytoitua opintosuunnitelman mukaisesti ja lisäksi haluttiin tarjota käytännön syistä yleensä vain 

kaksi lähiopetuspäivää kolmen sijasta kuten opiskelijoiden rekrytoinnissa esitettiin (Lankoski 2005 c). 

Ensimmäisen vuoden I ja II periodi käytettiin kestävän liiketoiminnan perusteiden opiskeluun samalla 

kun koko sivuopintokokonaisuus suoritettiin. III ja IV periodilla siirryttiin käsittelemään substanssia, 

yrityksen toimintoja ja yhteiskuntavastuujohtamisen työkaluja samaan aikaan tutkimusasetelmien 

kanssa. Toisen vuoden I periodi kului kestävän liiketoiminnan ongelmakohtien ja globaalin talouden 

sekä tutkimusmenetelmien opiskelussa. II periodi käytettiin ongelmakohtien opiskeluun ja kestävän 

liiketoiminnan syventävän kirjallisuuden opiskeluun. III ja IV periodi oli omistettu case -opintojaksolle 

ja syventävän ympäristöosaamisen kirjallisuuden opiskelulle. (Opinto-opas 2005-2006 ja 2006-2007). 

Lisäksi kevätlukukauden aikana järjestettiin tieteellisen kirjoittamisen opetusta ja tutkielmien ohjaus-

päiviä. 

Voidaan arvioida, että suunnitellun järjestyksen vähäinen muuttuminen ei vaikuttanut ohjelman lo-

giikkaan haitallisesti; ’perusjärjestys’ pysyi paikallaan ja lisäksi vain kaksi tai kolme opintojaksoa oli 

kerrallaan meneillään. Menetelmäopinnot valmistuivat ennen toista kevätlukukautta joka oli omis-

tettu tutkielman kirjoittamiselle minkä lisäksi syventävä kirjallisuus tuki kirjoitustyötä. Selkein opin-

tosuorituksia viivyttävä seikka oli opiskelijoiden työn ja perheen yhteensovittamisesta jäävä vähäinen 

opiskeluaika. Tämän vuoksi suoritukset olivat usein myöhässä, joskin niiden laatu oli yleensä hyvä tai 

kiitettävä. Lisäksi osa opiskelijoista halusi kehittää ympäristöosaamistaan vapaavalintaisesti tai laa-

jemman sivuopintokokonaisuuden puitteissa, vaikka ohjelman rakenteen vuoksi luonnonvara-alan 

opiskelijoilta ei olisi edellytetty ympäristöosaamisen sivuopintokokonaisuutta. Ylimääräiset opinnot 

lisäsivät työtaakkaa ja hidastivat jonkin verran etenemistä.              
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4.3  Ohjelman vaikuttavuuden arviointi   

On perusteltua kysyä, onko ohjelmalla ollut tavoiteltuja vaikutuksia; onko kestävää liiketoimintaa 

opittu käsittelemään tieteellisesti opinnäytetöissä ja toteuttamaan työelämässä. Ohjelman tuloksia 

voidaan arvioida lyhyen ja pitkän tähtäimen mukaan sekä henkilökohtaisten ja organisaation tavoit-

telemien tulosten kannalta. (Owen and Rogers 1999). 

Henkilökohtaisesti lyhyellä tähtäimellä opiskelijat olivat päässeet uudestaan ’kiinni’ opintoihin, jotka 

olivat yhdellä ryhmällä jääneet ja toisella olivat vaarassa jäädä kesken. Molemmat ryhmät saivat uutta 

mielekkääksi koettua ja haastavaa sisältöä, joka antoi sysäyksen tavoitella valmistumista. Näin opis-

kelijat voivat ohjelmaan panostamansa työn avulla valmistua ja vapautua kesken jääneiden opintojen 

henkilökohtaisesta taakasta (Aho 2007). Opiskelijoiden opintosuoritukset olivat jossain määrin viiväs-

tyneet  koska ansiotyön, perheen ja opiskelun yhdistäminen ei mahdollistanut täysipäiväistä opiske-

lua; kuitenkin kaikilla opiskelijoilla oli maisterin tutkielma tekeillä ja joiltakin puuttui valmistumisesta 

vain tutkielman viimeistely, kun taas toisilla tutkielma valmistuu ennen muita muodollisesti pakollisia 

opintojaksosuorituksia. 

Opiskelijat olivat kokeneet oppineensa juuri sitä mitä ovat halunneet,tosin aaltoillen niin että paino-

tus oli vaihdellut sisällön ja ilmaisun oppimisen välillä. Kaikki opiskelijat olivat korostaneet kestävän 

liiketoiminnan oppimisen tarjonneen ratkaisun aiemmin vallinneeseen ’opiskelutyhjiöön’. Yhteistä 

kaikille opiskelijoille oli kriittisen ajattelun, argumentaation ja kirjoittamisen kehittyminen, joka lienee 

eräs keskeisimmistä odotetuista tuloksista. Opettajien antamat arvosanat opintosuorituksista osoitti-

vat kriteerien mukaista oppimista tapahtuneen.  

Pitkällä tähtäyksellä voidaan arvioida, että valmistuvat opiskelijat toimivat kestävän liiketoiminnan 

edistäjinä koko työuransa ajan omissa tai toisten yrityksissä ja mahdollistavat työntekijöiden ja kes-

tävään liiketoimintaan orientoituvien yritysten ’rekrytoitumisen’. ’Lumipalloefekti’ voi toteutua tu-

levaisuudessa erityisesti maaseudulla, joissa monien opiskelijoiden yritykset sijaitsevat. Lisäksi kaksi 

opiskelijaa viidestä esitti kiinnostuksensa jatko-opintoihin; osuus on huomattavan korkea ja kertoo 

että ohjelma on onnistunut kehittämään konstruktiivisia taitoja, aktivoimaan omaa ajattelua ja nos-

tamaan henkilökohtaisia tavoitteita.   

Lyhyellä tähtäyksellä osallistuvat organisaatiot olivat saaneet ohjelmasta melko vastakkaisia kokemuk-

sia. HY:ssä ohjelman lähestymistapa kestävyyteen oli koettu kiinnostavaksi osallistuvissa pääaineissa 

ja useissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pääaineissa. HSE:ssa taas oli koettu että oh-

jelman ekologinen painotus ei kiinnosta Helsingissä asuvia opiskelijoita eikä myöskään Mikkelissä 

toimivan kandidaattiohjelman opiskelijoita. Lisäksi HSE:n voimakas panostus innovaatioyliopistoon ja 

suuryritysten liiketoimintaan ei vastannut ohjelman lähestymistapaa. HSE:ssä nähtiin ettei kouluttaja 

voi panostaa ohjelmiin joilla ei ole markkinoilla kysyntää vaikka kouluttajat ilman muuta ymmärtä-

vätkin kestävän liiketoiminnan arvon. Ilmeisesti myös opiskelijoiden tausta vaikutti ohjelmaa kohtaan 

tunnettuun kiinnostukseen. Luonnon- ja ympäristötieteistä oli helpompi siirtyä opiskelemaan liiketoi-

mintaosaamista kuin kauppatieteistä siirtyä opiskelemaan luonnontieteitä; ’luonnosta’ oli ’lyhyempi 

matka’ liiketoimintaosaamiseen ja kestävään liiketoimintaan kuin ’kaupan’ parista ympäristötieteisiin 

ja kestävään liiketoimintaan (Mikkola 2006). Tämän vuoksi olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota ym-

päristötieteiden perusopetukseen niin että se vastaisi kauppatieteilijöiden tarpeita. PYK:in kiinnos-

tus kestävään liiketoimintaan jatkuu kuitenkin edelleen, koska PK-yritykset muodostavat suurimman 

osan kaikista yrityksistä ja niiden työvoimasta. Pitkällä tähtäyksellä voidaan ehkä arvioida, että kan-

sainvälinen paine kestävään liiketoimintaan parantaa koulutuksen imagoa kauppatieteiden piirissä. 
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5  Ohjelman itsearviointi Helsingin yliopiston 
 arviointimatriisin mukaan

5.1  Ohjelman yhteiskunnalliset ja tieteelliset arvot

Helsingin yliopistossa on otettu käyttöön opetuksen laadun arviointimatriisi (Opetuksen laadun ar-

viointimatriisi 8.1.2007), jota voidaan joustavasti soveltaa tiedekuntaan, laitokseen, pääaineeseen 

tai koulutusohjelmaan. Matriisia voidaan käyttää myös opetuksen tuloksellisuusrahan hakuun. Tässä 

raportissa sovelletaan tuloksellisuusrahan hakua varten vaadittua lyhyttä arviointia, joka perustuu 

opiskelijoiden ja opettajien haastatteluissa esittämään itsearviointiin ja hallinnollisten työntekijöiden 

itsearviointiin (Frimodig ja Pakkanen 2006, Opetuksen laadun arviointimatriisi yksiköiden itsearvi-

oinnissa 8.1.2007). Ohjelman lähtökohdat vastasivat HY:n pysyviä arvoja tieteestä hyvän elämän ja 

hyvän yhteiskunnan suunnannäyttäjänä. ”Tieteen tekemiseen ja tuntemiseen” perustuva opetus 

ilmeni niin että n. puolet opettajista (6/12) oli suorittanut tohtorin tutkinnon kestävän liiketoimin-

nan alalla. Ohjelman suunnittelu- ja toteutustavat osoittivat kokonaisuudessaan ohjelmaan sisältyvää 

yhteiskunnallista tavoitteellisuutta ja oppimislähtöisyyttä, vastaten linjakkaan opetuksen periaatteita 

(Biggs 2003, Opetuksen laadun arviointimatriisi 8.1.2007). Ohjelman pedagoginen näkemys perus-

tui sellaiseen transformatiivisen oppimisen (Rohweder 2001) tavoitteisiin, jotka olivat opiskelijoiden 

itsensä hyväksymiä ohjelman alkaessa ja johtivat sovelluksiin sekä opiskelijoiden tutkielmissa että 

yritystoiminnassa.    

5.2  Tavoitteet ja suunnittelu 

Opetuksen laatu

Opetustoiminnan johtaminen ja strateginen suunnittelu vastasivat erinomaista laatua ja tulosta niin, 

että ohjelma kokonaisuudessaan oli sitoutunut HY:n, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja 

biotieteellisen tiedekunnan sekä osallistuvien pääaineiden (agroekologia, kalatalous, ympäristöeko-

nomia ja ympäristönsuojelutiede)  tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Ohjelma oli rakennettu 

yhteistyössä kahden yliopiston ja niiden nimeämien ohjaus- ja suunnitteluryhmien sekä oppiainevas-

taavien kanssa. Ohjelmaan hakeutuvat opiskelijat eivät kuitenkaan osallistuneet ohjelman suunnitte-

luun, mutta molempien yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa suoritettu kysely osoitti että opiskeli-

jat olivat kiinnostuneita ohjelmasta ja sen tavoitteista. 

Koulutuksen suunnittelussa noudatettiin linjakkaan opetuksen ja oppimisen periaatteita niin että 

oppimistavoitteet, sisällöt, opetuksen mitoitus ja ajoitus sekä opetus- ja arviointimenetelmät muo-

dostivat ehyen ja samansuuntaisen sekä syvenevän kokonaisuuden (Biggs 2003). Useilla ohjelman 

opettajilla oli lisäksi laajaa yritys- ja opetuskokemusta ja he toimivat lisäksi kestävän kehityksen koulu-

tuksen suunnittelussa opetusministeriön työryhmissä. Opettajilla oli lisäksi kansallista ja kansainvälistä 

tutkimusyhteistyötä ja he toivat näitä näkökulmia koulutukseen; ohjelman projektinjohtaja ja opetta-

ja toimi ohjelman toteutusvaiheessa Ranskassa tutkijana arvostetussa tutkimuslaitoksessa. Ohjelman 

tavoitteiden toteutumisen seuranta ja samanaikainen kehittäminen mahdollistui ’on-line’ keskuste-

luissa lähiopetuksessa ja verkon kautta ohjelman edetessä.  Lisäksi ohjelmassa joustettiin poikkeuksel-

lisen paljon opiskelijoiden opiskelutaustan, henkilökohtaisten tavoitteiden ja opintosuoritusten vuoksi 

niin että jokaisella opiskelijalla oli yksilöllinen opintopolku ja jokaisella oli myös aiemmin ja ohjelman 

aikana muualla suoritettuja opintoja. Ohjelman voi esittää vastaavan näiltä osin erinomaista tulosta.   



31

Oppimistavoitteet ja ydinaines oli määritetty tutkimuksesta käsin niin että niiden hallitsemisen ja 

toteuttamisen avulla olisi mahdollista ’liikauttaa’ liiketoimintaa kohti kestävyyttä tietoisten strategis-

ten toimenpiteiden avulla. Opiskelijoiden osallistuivat jossain määrin tavoitteiden ja sisältöjen mää-

rittelyyn ja arviointiin vahvasti vuorovaikutteisen opetus- ja oppimisprosessin aikana. Kansainvälistä 

vertailutietoa ei ole tunnistettu, mutta opettajat voivat suhteuttaa ohjelman tavoitteita ja ydinainesta 

tutkimustyönsä avulla. Opettajien antamat, kiinteisiin oppimiskriteereihin sidotut arvosanat opinto-

suorituksista osoittivat kriteerien mukaista oppimista tapahtuneen.  Opettajien näkökulmasta ohjel-

man laatu ja tulos edustivat vähintäänkin hyvää tasoa. 

Opetuksen laadunvarmistus oli toteutunut alkuperäisen strategisen suunnittelun ja johtamisen sekä 

opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön tuloksena, jossa jatkuva itsearviointi vaikutti toteutumaan, 

mm. kahden lähiopintopäivän pitämiseen kolmen sijasta. Ohjelman heikkoutena voitiin pitää sitä, 

että opiskelijoiden yhteydet laitosten opetus- ja hallintohenkilöstöön jäivät usein heikoiksi ja opinto-

suunnittelijan välitettäviksi; syynä oli myös opiskelijoiden ’strateginen epävarmuus’ lopullisesta pääai-

neesta. Laatua ja tulosta voidaan pitää hyvänä.

Resurssien laadun hallinta

Opiskelijavalinta oli HSE:n osalta selkeästi suunniteltu osaksi opiskelijoiden yleisiä maisteriohjelmien 

päävalintoja, mutta törmäsi pääkampuksella kiinnostuksen puutteeseen ja Mikkelin yliopistokeskuk-

sella englanninkielisen ohjelman opiskelijoiden huomion ja mahdollisen kiinnostuksen puutteeseen. 

Lisäksi hakuteknisenä ongelmana voidaan pitää GMAT-testin vaatimista muiden kuin kauppa- ja kan-

santaloustieteilijöiden osalta. HY:ssä opiskelijoiden rekrytointia rajoitti pienten pääaineiden opinto-

oikeuden saaneiden opiskelijoiden määrä. Mahdollisesti myös lähiopetusjaksot Mikkelissä vähensivät 

kiinnostuksen puutetta niiden opiskelijoiden keskuudessa, jotka asuivat Helsingin seudulla. Ohjelman 

markkinointi oli tehokasta kotisivujen ja tiedotustilaisuuksien sekä -materiaalin välityksellä. Markki-

nointi saavutti myös opiskelijoita, jotka eivät olleet kelpoisia hakemaan ohjelmaan. Opiskelijavalinnan 

ongelmia ei oltu riittävästi ennakoitu ohjelman suunnittelussa ja ne osoittavat että uudenlaisten kou-

lutusohjelmien (tai pääaineiden) käynnistäminen ei kaikissa tapauksissa menesty odotetusti. 

Henkilöstöresurssien hallintaan vaikutti ohjelman rahoitusrakenne, ja molempien yliopistokeskusten 

johtajat olivat alunperin yhtälailla vastuussa opettajien valinnasta ja palkkauksesta; Ruralia-instituutti 

vastasi käytännössä  suurimmaksi osaksi tästä työstä koska opiskelijat tulivat yliopistolta. Osa opetta-

jista katsoi että heille kuuluisi korvaus ei vain opetustunneista vaan myös valmistelutyöstä. Siten mo-

net opettajat totesivat tehneensä ’ylitöitä’ mutta myönsivät sen kuuluvan yliopisto-opettajan arkeen. 

Tämä kommentti  kuvannee ristiriitaa opetustyön palkkatasoa koskevissa näkemyksissä yliopistossa; 

esimerkiksi HY:ssä valmistelu sisältyy opetuspalkkioon. Työssä jaksaminen oli kuitenkin pääosin ollut 

kohdallaan ja opettajat olivat kiinnostuneita työstään ja sen kehittämisestä mikäli ohjelman toteutus 

uusittaisiin. 

Opetusansiot ja opettajien pedagoginen osaaminen olivat olleet näkyvästi esillä ohjelman suunnitte-

lussa ja toteutuksessa. Linjauksen mukaan myös ohjelman projektinjohtaja suoritti yliopistopedago-

giikan perusteet-opinnot ja yksi opettajista oli väitellyt kestävän liiketoiminnan transformatiivisesta 

opetuksesta ja oppimisesta (Rohweder 2001). Joillakin opettajista oli kokemusta sadoista yrityskoulu-

tusjaksoista. Opetuskokemus oli selkeä tekijä ohjelman opettajien valinnoissa.          

Opetus- ja oppimisympäristö oli ollut Ruralia-instituutissa hyvin varustettu ja korkeatasoinen, ja lisäksi 

kaikilla opiskelijoilla oli ollut kotonaan, työpaikallaan tai Helsingin kampuksilla pääsy tietokoneel-
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le. Ruralia-instituutin kirjastopalvelut olivat tukeneet opiskelijoita erinomaisesti opiskelumateriaalin 

saannissa ja sihteerit olivat huolehtineet kopiointipalveluista. Myös opintoneuvonta oli palvellut opis-

kelijoita henkilökohtaisesti HOPS:in ja erilaisten hallinnollisten seikkojen hoitamisessa. 

5.3  Toteutus 

Opetusmenetelmät vaihtelivat työmuotojen mukaan mutta keskeisenä piirteenä oli opettajien ja opis-

kelijoiden välitön ja keskusteleva vuorovaikutus ja opiskelijakeskeinen oppiminen siten että opet-

tajat jatkuvasti muunsivat opetustaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi opettajat vaativat 

opiskelijoilta konstruoivaa eikä niinkään toistavaa pintasuuntautunutta oppimista. Erityinen paino 

oli transformatiivisella oppimisella  (Rohweder 2001). Opetuksen ja oppimisen laatu oli hyvää tai 

erinomaista, mutta opiskelijoiden rajalliset aikaresurssit huomioiden oppimistulokset olisivat voineet 

olla vielä parempia, jos tilanne olisi ollut toinen. Myös maisterin tutkielmat noudattivat ohjelman op-

pimistavoitteita kun niissä käsiteltiin taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tekijöiden yhdistämistä 

case-tutkimuksissa.     

Oppimisen ohjaus ja opintoneuvonta noudattelivat opintojaksojen ja hallinnollisten prosessien aika-

tauluja. Ohjaus ja neuvonta olivat lisäksi opiskelijoiden saavutettavissa koko ajan joko lähiopetuksen 

yhteydessä tai meilien ja puhelimen välityksellä. Lisäksi ohjelmassa järjestettiin yhteensä neljä tutkiel-

man ohjauspäivää. Yhteydet laitosten opintoneuvontaan vaihtelivat sen mukaan miten aktiivisesti 

opiskelijat olivat yhteydessä omiin oppiainevastaaviinsa. Monella epäselvä pääaine, jonka valintaa 

viivytettiin, vaikeutti HOPS:in hyväksymistä. Opiskelijoiden työ- ja perhetilanne ei mahdollistanut kan-

sainvälisiä opiskelumahdollisuuksia eikä niitä sisällytetty opintoneuvontaan. 

Oppimaan oppiminen toteutui opiskelijoiden näkökulmasta erinomaisesti. Oppimiskokemus oli niin 

voimakas, että saatettiin sanoa että ohjelmassa on opittu ensimmäisen puolen vuoden aikana enem-

män kuin koko opiskeluaikana. Aikuiset opiskelijat, joiden aiemmat opinnot olivat jääneet kesken, 

hakivat nimenomaan ”uutta oppimaan oppimisen” kokemusta, joka antaisi oppimiselle uuden hen-

kilökohtaisen mielekkyyden. Opiskelijat olivat erityisesti kiittäneet opiskeluilmapiiriä Ruralia-instituu-

tissa.   

Oppimateriaalit koostuivat kansainvälisestä kirjallisuudesta, kansallisista case-tapauksista ja opetta-

jien tuottamista materiaaleista. Opiskelijat käyttivät myös omia yrityksiään tai yrityssuunnitelmiaan 

case-tapauksina ja osallistuivat siten oppimateriaalin tuotantoon. Opiskelijat ’edustivat’ työelämäyh-

teyksiä yritystensä tai yrityssuunnitelmiensa kautta ja heidän kiinnostuksensa koski kestävän liike-

toiminnan ymmärtämistä ja kehittämistä omassa työssä. Ohjelmassa käytettiin joitakin ulkopuolisia 

työelämän edustajia, joiden arvioitiin kuitenkin ymmärtävän puutteellisesti kestävää liiketoimintaa. 

Keski-Suomessa toteutettu yritysvierailu biokaasuyritykseen sai kiitosta konkreettisesta otteesta. Li-

säksi yhden opiskelijan tutkielma liittyi suoranaisesti tämän yritysvierailun aiheeseen. Ns. ’normaalin 

työelämän’ puutteellinen kestävän liiketoiminnan hallinta on viesti tarpeesta kehittää ja jatkaa ohjel-

man toteuttamista. 
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5.4  Arviointi 

Oppimisen arviointikriteerit ja -menetelmät oli etukäteen harkittu kutakin opintojaksoa varten ja ne 

annettiin opiskelijoille jakson alussa, jolloin kaikki tunsivat oppimistavoitteet ja niiden ilmenemisen ta-

vat tenteissä, harjoitustöissä, seminaareissa ja keskusteluissa (Opinto-opas 2005-2006 ja 2006-2007). 

Arviointikriteerit olivat ennalta määritettyjä ’kiinteitä’ (reference-based) kriteerejä, jolloin onnistunut 

opetus näkyisi mahdollisimmaan hyvissä tuloksissa. Periaatteessa arvosanajakaumaa ei olisi seurattu, 

eikä se olisi ollut edes mahdollista ohjelman opiskelijoiden pienen lukumäärän takia. 

Sekä opiskelijat ja opettajat saivat vahvasti vuorovaikutteisessa opetustilanteessa usein palautetta 

toisiltaan, minkä lisäksi sitä annettiin myös yksilöllisesti verkon välityksellä suoritetuissa opintojak-

soissa ja sähköposteissa. Yleisesti palaute oli ollut myönteistä, lukuunottamatta joidenkin opiskelijoi-

den näkemyksiä (liian) tiukasti arvostellusta verkko-opintojaksosta, jota tosin myös kiitettiin. Lisäksi 

opettajat olisivat odottaneet harjoitustehtävissä opiskelijoiden käyttämien yleisten käsitteiden sijaan 

yksityiskohtaisempaa operationalisointia, jota opettajat sitten pyysivätkin.  

Osa työelämäpalautetta antaneista opiskelijoista oli itse yrittäjiä (oikeastaan yrittäjä-opiskelijoita). He 

olivat kokeneet koulutuksen relevantiksi ja kiinnostavaksi; puhuttiin päivänpolttavista asioista joita 

kukaan muu ei käsitellyt samalla tavalla. Myös muihin kuin omiin yrityksiinsä työllistyneet opiskeli-

jat olivat palautteessaan kiittäneet koulutuksen uudenlaista syvällistä otetta kestävän liiketoiminnan 

opetuksessa. Opiskelijat pitivät kestävän liiketoiminnan koulutuksen tulevaisuuden näkymiä periaat-

teessa huomattavina koulutuksen merkityksen takia. He huolehtivat kuitenkin koulutuksen epävar-

masta jatkumisesta emoyliopistojen hakuteknisten esteiden takia ja odottivat uuden ohjelman käyn-

nistymistä nykyistä suotuisammissa olosuhteissa. 

Jatko-opiskelu oli mahdollista kaikille ohjelmassa tutkintoaan suorittaville opiskelijoille. Jokainen oh-

jelmaan osallistuva laitos vastasi ohjelmasta riippumatta omasta jatko-opinto-ohjelmastaan. Opiske-

lijoiden tutkielmien aihepiirit vastasivat myös osallistuvien oppiaineiden jatko-opintojen mahdollisia 

sisältöjä. Tutkielmat eivät kuitenkaan sisältyneet laitosten mahdollisiin tutkimusohjelmiin.        
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6  Ohjelman tulevaisuus

6.1   Ohjelman kehittäminen yhteistyössä ammattikorkeakoulujen 
 kanssa

Mikkelin ja laajemmin Etelä-Savon alueen koulutusalan toimijoiden yhteistyötä tarvitaan ns. ’oppivan 

alueen’ kehittämiseksi. Tästä näkökulmasta kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman ja ammatti-

korkeakoulujen koulutusyhteistyötä on tarkasteltu eräänä mahdollisena alueellisen vaikuttavuuden 

tekijänä. Koulutusyhteistyö voisi toteutua niin, että opiskelija siirtyisi opiskelemaan ammattikorkea-

koulusta yliopistoon, koulutusyksiköt tuottaisivat yhteistä opetusta tai kehittäisivät yhteisiä tutkimus-

hankkeita. Tässä raportissa tarkastellaan kahta ensimmäistä vaihtoehtoa. 

Opiskelijan siirtyminen ammattikorkeakoulusta yliopisto-opiskelijaksi vaatii opinto-oikeuden saamista 

tiettyyn pääaineeseen tai koulutusohjelmaan. Yliopistoilla on yleensä sekä päävalinnat että erillisvalin-

nat, joissa valitaan uudet opiskelijat annettujen kriteerien perusteella. Päävalinnoissa käytetään usein 

perusteena sekä aiempia todistuksia että pääsykokeita, ja tätä valintamenettelyä myös ammattikor-

keakoulututkinnon suorittanut voi käyttää. Erillisvalinnoissa valitaan yleensä tutkintotodistusten pe-

rusteella uusia opiskelijoita niille opiskelijapaikoille, jotka ovat jääneet käyttämättä aiemmin valittujen 

yliopisto-opiskelijoiden keskeyttäessä opintonsa. Näiden paikkojen määrä ja pyrkijöiden taso (aiem-

min suoritetut tutkinnot ja niiden arvosanat) vaihtelevat vuosittain, jolloin opiskelupaikan saaminen 

tätä kautta yliopistoon on epävarmaa. Osa maisteriohjelmista on suunniteltu siten, että ammattikor-

keakoulututkintoa käytetään valintaperusteena (Raivola ym. 2002). Useimmilla ohjelmaan osallistuvil-

la HY:n pääaineilla oli pääperiaatteena ottaa uusia opiskelijoita vain päävalintojen kautta; muutamia 

poikkeuksia tehtiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan päätöksillä, joissa hyväksyttiin erillisva-

linnoissa AMK-tutkinnon suorittaneita opiskelijoita. AMK-tutkinnon suorittaneita ei hyväksytty ym-

päristöekonomian, ympäristönsuojelutieteen eikä kalataloustieteen oppiaineisiin. Kaupallisella alalla 

HSE:n erillisvalinnoissa tradenomitutkinnon suorittaneilta vaadittiin opinto-oikeuden saamista varten 

GMAT-testin läpäisemistä. Tradenomeilla oli kiintiö tiettyihin koulutusohjelmiin ja mahdollisuus hakea 

kestävän liiketoiminnan maisteriohjelmaan.  

Kun  yliopistoon on saatu opinto-oikeus ammattikorkeakoulututkinnon perusteella, on sovittava 

täydentävistä opinnoista (aiemmin kutsuttu siltaopinnoiksi). Täydentävien opintojen tavoitteena on 

saavuttaa maisterivaiheen opinnoissa tarvittava osaamispohja. Osaamispohjan vertailu suoritetaan 

yliopiston kandidaatin tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon sisällöllisten erojen välillä ja pyri-

tään osoittamaan ne opintojaksot, jotka suorittamalla sisällölliset erot kuroutuvat umpeen. Täyden-

täviä opintoja ei ole yleensä erikseen valmiiksi suunniteltu sellaisissa pääaineissa, joissa erillisvalintoja 

ei juurikaan käytetä, jolloin täydentävät opinnot räätälöidään opiskelijakohtaisesti. Niissä yliopistojen 

pääaineissa ja koulutusohjelmissa, joihin jatkuvasti siirtyy jonkin verran AMK-tutkinnon suorittaneita 

opiskelijoita, on usein myös täydentävien opintojen ohjelma rakennettu valmiiksi. 

Täydentäviä opintoja tarkasteltiin ohjelman piirissä toisiaan eniten  vastaavien ympäristö- ja luon-

nonvara-alan sekä kaupallisen alan yliopisto- ja AMK-tutkintojen välillä.  Ohjelmaan osallistuvista 

HY:n pääaineista tarkastelun kohteena oli ympäristönsuojelutiede ja Mikkelin ammattikorkeakoulun 

ympäristötekniikan insinöörin ja metsätalousinsinöörin koulutusohjelmat (Mikkelin ammattikorkea-

koulun opinto-opas 2006-2007). Molempien tutkintojen sisältämät TVT-opinnot, viestinnän, työelä-

mäorientaation ja kieliopinnot sekä HOPS-opinnot tuottanevat toisiinsa rinnastettavaa osaamista. 
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Ympäristönsuojelutieteen tutkintovaatimukset sisältävät sekä ’perustieteellisiä’ opintoja kuten kemi-

aa, fysiikkaa, biologiaa, humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja että poikkitieteellisiä opinto-

ja ja menetelmäopintoja. Ympäristöteknologian koulutusohjelma sisältää enemmän ammatillisesti 

suuntautuneita ympäristöterveyden opintoja, joihon kuuluu kemian, biokemian, mikrobiologian ja 

teknisten tieteiden perusteita. Metsätalouden koulutusohjelmassa keskitytään alalle keskeisiin puun-

hankintaan, teollisuuteen ja markkinointiin. Ammatillisissa ja tieteenaloittaisissa opinnoissa on yhtä-

läisyyksiä biologian ja metsäympäristön ja metsänhoidon (ekologian ja dendrologia) aloilla. Yleiset 

viestinnälliset valmiudet tuottanevat toisiinsa rinnastettavaa osaamista, mutta ympäristönsuojelutie-

teen tutkintovaatimusten  ’perustieteelliset’ sekä poikkitieteelliset opinnot ja menetelmäopinnot ker-

ryttävät täydentäviksi opinnoiksi n. 50-55 op. Tulos kuvaa ympäristönsuojelun perustieteitä laajasti 

yhdistävän teoreettisen otteen ja ympäristötekniikan ja metsätalousinsinöörin ammattiorientaation 

melko syvällistä erilaisuutta.

Kauppatieteellisellä alalla HSE on linjannut täydentävät opinnot valmiiksi tradenomitutkinnon tai 

Bachelor of Business Administration -tutkinnon suorittaneille, jotka saavat opinto-oikeuden kauppa-

tieteiden maisterin tutkintoon. Täydentäviin opintoihin kuuluvat:

-  Johdatus tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen (Filosofia) 6 op tai 

-  Introduction to Reading and Writing Scientific Texts 6 op

Tämän lisäksi opiskelijoille voidaan määrätä kandidaattitutkintoon kuuluva pakollinen kurssi, joka si-

sältyy sen ohjelman opintoihin, johon he ovat päässeet, mikäli sen sisällön hallitseminen on välttämä-

töntä maisteritason opintojen suorittamiseksi. Jos opiskelijalla ei katsota olevan riittävän laajaa me-

netelmällistä osaamista, määrätään tähän liittyvä täydentävä opintojakso. HSE edellyttää tutkinnossa 

kahden vieraan kielen opintoja ja näiden puuttuessa ne määrätään täydentävinä. Tutkintosäännössä 

on määritelty täydentävien opintojen ylärajaksi 30 opintopistettä. Ne on kaikki suoritettava Helsingin 

kauppakorkeakoulussa. (Margareta Soismaa, HSE 1.12.2006).

Koulutusyhteistyö opiskelijoiden liikkuvuutena ei vaikuttanut ammattikorkeakoulujen näkökulmas-

ta mielekkäältä vaihtoehdolta. Ammattikorkeakoulun ensisijainen tavoite oli omien opiskelijoiden 

valmistuminen ja siirtyminen suorittamaan ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa. Näin ammattikor-

keakoulu myös noudatti OPM:n kaksipilarijärjestelmän periaatteita ja pyrki välttämään tilannetta,  

jossa  opiskelijat käyttävät ammattikorkeakouluopintoja vain portaana mielenkiintoisiksi koettuihin 

yliopisto-opintoihin. Siirtymisen seurauksena koulutusputki pitenisi eikä ammattikorkeakoulututkin-

to palvelisi ensisijaisesti työelämätutkintona. Sen sijaan koulutusyhteistyö yhteisten opintojaksojen 

tuottamiseksi kiinnostaisi Mikkelin ammattikorkeakoulua. Sen ’vihreät’ opiskelijat olivat kiinnostu-

neita ympäristönsuojelusta, jolloin tällaisten opintojen tarjoaminen voisi tukea ammattikorkeakoulu-

tutkinnon suorittamista ja vähentää kiinnostusta siirtyä muualle opiskelemaan. Lisäksi todettiin, että 

Ruralia-instituutti ja Mikkelin ammattikorkeakoulu voisivat tuottaa myös yhteistä opetusta, jossa yh-

distyisivät yhteiskunnallinen ja tekninen ympäristönsuojelu. Koulutusyhteistyön edistäminen yhteisen 

opetuksen ja tutkimusyhteistyön alueella on kuitenkin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun 

yhteistyöryhmän tehtävä.  
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6.2  Ohjelman kehittäminen yhteistyössä 
 Itä-Suomen yliopistojen kanssa

Itä-Suomen koulutusyksikköjen kenttä tiivistyy kun Joensuun ja Kuopion yliopistoista syntyy 1.1.2010 

alkaen Itä-Suomen yliopisto. Sen lisäksi Itä-Suomessa toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja 

kolme ammattikorkeakoulua (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu 

ja Savonia), avoin yliopisto ja Mikkelin sekä Kajaanin yliopistokeskukset. On ilmeistä, että alueen 

väestökehitys ei vastaa koulutuspaikkojen määrää, joka ylittää tulevaisuudessa nuorisoikäluokan kor-

keakouluopiskelijoiden tarvitsemien koulutuspaikkojen määrän. Tässä kentässä yliopistoyksiköiden 

tutkimukseen ja koulutusosaamiseen pohjautuva profiloituminen ja alueen tarpeita vastaava yhteis-

työ tuottanee organisaatioiden ja maantieteellisesti laajan alueen kannalta parhaan tuloksen. 

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma on emoyliopistojensa koulutusinnovaatio, 

jota ne voivat halutessaan kehittää parhaaksi katsomaansa suuntaan. Ohjelman tähänastiset opin-

tohallinnolliset rajoitukset HY:ssä ja HSE:ssä sekä yliopistokeskusten tuleva rooli Itä-Suomen suur-

alueella ohjannevat ohjelman kehittämisyhteistyötä mahdollisesti Itä-Suomen yliopiston suuntaan. 

Mikkelin yliopistokeskuksen koulutusosaamisen ja kokemusten avulla ohjelmasta voitaisiin yhteis-

työssä kehittää aiempaa tarkemmin fokusoitu mutta kestävyyteen suuntautunut maisteriohjelma. 

Ohjelma voisi tukeutua alueen ympäräristöteknologian yritysten, Kuopion yliopiston kauppatietei-

den luonnontieteellisen liiketoiminnan kehittämisosaamiseen ja PYK:in alueen pienyritystoiminnan 

tuntemukseen. Itä-Suomen yliopistolla olisi mahdollisuus myöntää tutkintoja mikäli ohjelma vastaisi 

sen koulutusintressejä. Uudistettu ohjelma voisi toimia alkuperäisen suunnitelman mukaan sekä ym-

päristö- että kauppatieteiden opiskelijoiden erikoistumismahdollisuutena niin että ohjelma sisältäisi 

liiketoiminnan perusopinnot ympäristötieteilijöille ja ympäristöalan perusopinnot kauppatieteilijöille. 

Itä-Suomen yliopiston puitteissa koulutusyhteistyö mahdollistaisi riittävän opiskelijoiden rekrytointi-

potentiaalin kauppatieteilijöiden ja ympäristötieteilijöiden lukumäärien perusteella; molemmilla on 

vuoden 2006 paikkeilla aloituspaikkoja lähes 200. Myös tradenomeilla lienee mahdollisuus opinto-

oikeuteen kiintiöiden puitteissa. 

6.3  Ohjelman kansainvälinen kehittäminen

Kansainvälistyminen oli merkittävä tavoite kaikissa Mikkelin yliopistokeskuksen  yliopistoissa (HY, 

Kuopion yliopisto, Joensuun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Vuosittain ulkomaisia 

vaihto-opiskelijoita on noin 150–810 ja tutkinto-opiskelijoita noin 100–1470 yliopistosta riippuen (v. 

2006). Erityisesti tutkinto-opiskelijoiden määrää pyrittiin lisäämään. Joissakin yliopistoissa korostettiin 

myös suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä kotimaassaan (ns. kotikansainvälistymistä).

Kaikissa verkoston yliopistoissa oli tavoitteena lisätä englanninkielisen opetuksen määrää eri muo-

doissaan. Muun muassa Helsingin yliopisto tavoitteli merkittävästi lisää uusia laadukkaita englannin-

kielisiä maisteriohjelmia. 

Ympäristö- ja liiketalousaiheet kiinnostivat ulkomaalaisia opiskelijoita. Esimerkiksi Joensuun yliopis-

tossa eniten ulkomaalaisia opiskelijoita tuli metsätieteelliseen tiedekuntaan, joka tarjosi Environmen-

tal Science and Forestry – non degree ohjelmaa sekä yhteiskunta– ja aluetieteiden tiedekuntaan. 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kolmasosa vaihto-opiskelijoista suoritti opintoja Internatio-

nal Business and Technology Management –ohjelmassa ja loput tekniikan eri alojen jaksoilla. Englan-
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ninkielistä ympäristöalan opetusta siellä ei juuri ollut, joten Lappeenrannan yliopiston kansainvälis-

ten palveluiden näkökulmasta ympäristöliiketoiminnan opetuksen tai kokonaisen maisteriohjelman 

mahdollinen englanninkielinen tarjonta voisi olla kiinnostavaa. Maisteriohjelmaa voisi tarjota osittain 

tai jopa kokonaan englanninkielisenä, koska kaikki opettajat hallitsevat englantia riittävästi. Koska 

opiskelija voisi valita maisteriohjelmasta opintoihinsa koko tutkinnon lisäksi myös vain yksittäisiä opin-

tojaksoja tai –kokonaisuuksia, lisääntyisi näin myös vaihto-opiskelijoiden valittavissa olevien opinto-

jaksojen määrä. 

Kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin lisäksi edistää erityisesti kolmea reittiä: 1) Itämeren valuma-alueen 

valtioiden alueella opetusta tarjotaan Baltic University Program (BUP) – verkoston kautta, 2) Euroopan 

unionin alueella opiskelevia kannustetaan hakeutumaan opintoihin Erasmus-ohjelman rahoituksella 

ja 3) Euroopan talousalueen ulkopuolelle edistetään maisteriohjelman järjestämistä maksullisena ti-

lauskoulutuksena. 

Baltic University Program (BUP) 

Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelmasta, Baltic21, on erotettu omaksi ohjelmakseen koulu-

tukseen keskittyvä Baltic21E. Tätä toimintaa tukee Baltic University Program (BUP) –verkosto tarjo-

amalla muun muassa monitieteisiä opintojaksoja, oppimateriaalia, seminaareja ja opettajien täyden-

nyskoulutusta. Verkostoon kuuluu yli 193 yliopistoa ja korkeakoulua 14 maassa Itämeren valuma-

alueella. Sitä koordinoi sihteeristö Uppsalan yliopistossa. Suomen kansallinen verkostokeskus toimii 

Åbo Akademin Täydennyskoulutuskeskuksessa. Verkostolla ei ole jäsenmaksua. Se ei jaa rahoitusta, 

mutta tukee rahoitusten haussa kirjoittamalla suosituksia.

Verkoston kautta kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman opintojaksoja voitaisiin tarjota laajalti 

Itämeren valuma-alueen valtioiden yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Tieto liikkuu verkoston jä-

senten sekä erityisesti sen internetsivujen välityksellä. Toistaiseksi taloustieteellisiä kursseja on verkos-

tossa ollut tarjolla vain vähän.

Verkostossa oppimateriaali on kaikkien käytössä omakustannehintaan. Yhteistuotanto verkoston eri 

yliopistojen kanssa on suotavaa, ja vahvistaisi opetussisällön kansainvälistä ulottuvuutta. Myös ope-

tuksessa on mahdollisuuksia yhteistyöhön. Verkostossa on esimerkiksi suunnitteilla ruotsinkielinen, 

mahdollisesti myöhemmin osittain englanninkielinen, monitieteinen ympäristö- ja kestävyyskysymyk-

siä käsittelevä maisteriohjelma Åbo Akademien ja Vaasan yliopiston tarjoamana. Osan opintojaksois-

ta voisi ehkä järjestää yhteisinä. Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman verkoston yliopistoilla on 

jo jonkin verran kokemusta BUP-yhteistyöstä: Joensuun, Kuopion ja Helsingin yliopistoilla on ajoittain 

ollut tarjolla opintojaksoja verkoston kautta. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Erasmus

Erasmus on Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman alaohjelma, jonka kautta yliopistot 

myöntävät liikkuvuusapurahoja vaihto-opiskelijoille. Vaihto perustuu yliopistojen laitosten tai tiede-

kuntien välisiin sopimuksiin. Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman yliopistoverkostossa voitaisiin 

sopia ohjelman kannalta mielekkäimmistä eurooppalaisista yhteistyöyliopistoista ja -laitoksista, joi-

den kanssa voitaisiin solmia yhteistyösopimuksia. Vaihtomahdollisuutta markkinoitaisiin aktiivisesti 
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kyseisten eurooppalaisten yliopistojen opiskelijoille. Tarvittaessa Erasmus-ohjelmasta voidaan myös 

hakea apurahaa henkilökuntavaihtoon, joka mahdollistaisi tapaamiset vaihtoyliopiston henkilökun-

nan kanssa. Muutamat itäeurooppalaiset luonnonvara-alan yliopistot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 

ohjelmaa ja siihen liittyvää yhteistyötä kohtaan.  

Maksullinen koulutus Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen hallituksen 4.10.2007 antaman esityksen mukaan yliopistot voivat tarjota 1.1.2008 alkaen 

maksullista, tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta Euroopan talousalueen ulkopuolella olevien valtioi-

den kansalaisille, kun koulutuksen tilaajana on ryhmä, esim. kunta tai yhdistys. Tällainen mahdollisuus 

voisi olla merkityksellinen myös kestävän liiketoiminnan maisteriohjelmalle, jonka yliopistoverkosto voi 

tehdä keskustelualoitteen Euroopan talousalueen ulkopuolisen yliopiston kanssa. Ohjelmalla voisi olla 

merkitystä uudenlaisen liiketaloudellisen toimintatavan rakentamisessa myös kehittyvissä maissa. 
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7  Johtopäätökset

7.1  Ohjelman opetuksen ja oppimisen laatu 

Ei ole olemassa yleispätevää Kestävän kehityksen koulutuksen (Education for Sustainable Develop-

ment, ESD) mallia, vaan paikalliset tarpeet ja tärkeysjärjestys vaikuttavat koulutuksen toteuttamiseen. 

Koulutuksen sisältö, sen yhteiskunnalliset yhteydet ja merkitykset muodostuvat tärkeiksi koulutuksen 

laadun arviointiperusteiksi (Kalliomäki 2007). Kun ohjelmassa annettua koulutusta oli arvioitu eri 

näkökulmista, tulos oli kaikkien kriteerien mukaan hyvä ja osittain korkeatasoinen, paikoin jopa erin-

omainen. Koulutus vastasi globaaliin kestävyyden haasteeseen ja oli siten linjassa kaikkien yhteiskun-

nallisten tavoitteiden kanssa. Opetuksen ja oppimisen laatu olivat pääosin opettajien ja opiskelijoiden 

mielestä hyviä ja kiitettäviä. Opiskelijat pitivät oppimistuloksiaan hyödyllisinä omia ja muita yrityksiä 

varten. He  kokivat henkilökohtaista kasvua opittuaan keskustelemaan erilaisten näkökulmien pohjal-

ta, saadessaan keskeneräiset opintonsa valmiiksi ja asettaessaan itselleen uusia tavoitteita.  Ohjelman 

akateemiset tavoitteet olivat viivästyneet työssäkäynnin takia, mutta toteutunevat vuoden 2008 aika-

na. Maisterin tutkielmien aiheet noudattivat kestävyyden paradigmaa ja vastasivat kontekstuaalisiin 

haasteisiin etsimällä uusia konkreettisia ja kestäviä toimintamahdollisuuksia. Koulutusorganisaatiot 

eivät lyhyellä tähtäyksellä saaneet odotettuja tuloksia valmistuneiden opiskelijoiden kautta, mutta 

sinänsä ajankohtainen ja käyttökelpoinen opintosuunnitelma sekä kestävän liiketoiminnan koulutus-

kokemus ovat hyviä lähtökohtia koulutuksen kehittämisen kentällä. Eco-Business - Kestävän liiketoi-

minnan maisteriohjelma vastasi ennakoituun tarpeeseen poliittisella kentällä ja koulutuksen markki-

noilla joskin opintohallinnollisesti rajoittavalla tavalla.      

7.2  Ohjelman merkitys Mikkelin yliopistokeskukselle ja 
 yliopistokoulutuksen kentälle

Mikkelin yliopistokeskus tarjoaa suhteellisen laajoja täydennys-, perus- ja aineopintotasoisia opinto-

kokonaisuuksia sekä verkostoituneita, innovatiivisia monen yliopiston yhdessä tuottamia koulutus-

kokonaisuuksia. Näiden joukossa Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelman opinnot 

olivat moni- ja poikkitieteinen, hyvin suunniteltu ja integroitu syventävien opintojen ympäristö- ja 

kauppatieteellinen kokonaisuus, joka vastasi innovatiivisella tavalla kestävän kehityksen haasteeseen. 

Ohjelma oli ilmeisesti myös kansainvälisesti ainutlaatuinen ja vastasi otteeltaan uusien opetusalojen, 

opetusvirkojen ja kansainvälisten kokousten aihepiirejä, joissa etsitään luonnonvara-alan ja siihen 

liittyvien teollisuudenalojen kestävän liiketoiminnan malleja ja toimintatapoja. Ohjelma hyödynsi alan 

tutkimusta opetuksessa painottaen selkeästi vaihtoehtoisten paradigmojen tuntemista, niiden tie-

teellisten perusteiden hallintaa, epävarmuuden ja ristiriitaisten näkökulmien sietämistä ja sovittelua 

sekä päätöksentekokykyä epävarmuuden vallitessa. Ruralia-instituutille ohjelman opetuskokemus 

transformatiivisen oppimisen voimasta, innostuksesta jatko-opintoihin ja mahdollisuudesta suunnata 

aiemmat opinnot mielekkäällä tavalla on kartuttanut arvokasta koulutusosaamista. Helsingin yliopis-

tossa kestävään kehitykseen suuntautuneet oppiaineet ovat nähneet ohjelman sekä hyödyllisenä että 

haastavana; puhtaasti luonnontieteellisillä aloilla tarve liiketoimintaosaamiseen nimenomaan kestä-

vyyden kehyksessä tunnustetaan. Suomalaisessa ja kansainvälisessä yliopistokentässä ohjelma on ol-

lut esimerkki ympäristötieteistä liiketoimintaosaamiseen päin kulkevasta opintopolusta joka lienee 

poikkeuksellinen niiden koulutusohjelmien joukossa jotka suuntautuvat kestävään kehitykseen. 
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7.3  Ohjelman jatkokehittämismahdollisuudet

Eco-Business - Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelmasta on käyty keskusteluita HY:ssä, HSE:ssä, 
Kuopion ja Joensuun yliopistoissa sekä ammattikorkeakouluissa ja ohjelman opettajien ja opiskeli-
joiden kanssa. Käytyjen keskusteluiden perusteella ohjelman jatkokehittäminen vaikutti yhtäältä yh-
teiskunnallisesti tarpeelliselta mutta toisaalta yliopistojen kannalta varsin haasteelliselta. Seuraavia 
johtopäätöksiä voidaan tehdä ohjelman mahdollisen jatkokehittämisen lähtökohdiksi:

1.  Ohjelman suunnitellut tavoitteet, sisältö ja opetusmenetelmät sekä perusrakenne kahden eri 
maisterintutkinnon tuottamiseksi ovat edelleen päteviä eikä uutta vastaavaa koulutusta ole 
tiettävästi Suomessa tai muissa yliopistoissa tarjolla.

2.  Ohjelman arviointi osoittaa sen vastanneen yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja toteutuksen nou-
dattaneen opetussuunnitelmia. Ohjelma vaikutti sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä opiske-
lijoiden ja organisaatioiden osaamisen kehittymiseen. Koulutus kehitti valmistuvien opiskelijoi-
den ja heidän yritystensä kestävyysnäkökulmaa sekä tarjosi maisterin tutkielmissa tieteellistä 
otetta kestävän liiketoiminnan synnyttämiseen ja kehittämiseen. 

3.  Helsingin yliopiston arviointimatriisin mukaan ohjelman laadun useimmat osatekijät olivat hy-
viä tai erinomaisia.   

4.  Ohjelman kehittämistä voitaisiin harkita sellaisessa yliopistokontekstissa, jossa moni- ja poik-
kitieteisyys, laaja rekrytointipohja sekä mahdollisesti ammattikorkeakouluyhteistyö tarjoaisivat 
ohjelmalle toteutusmahdollisuuksia. Lisäksi ohjelma voi palvella verkostomuotoisena opetuk-
sena muita yliopistoja. 

5.  Ohjelma voidaan liittää nykyistäkin kiinteämmin työelämään niin että ympäristöliiketoiminnan, 
tutkimuksen ja koulutuksen intressit yhtenevät aiempaa voimakkaammin.

6.  Ohjelma vastaa kansainvälisesti nousevaan kestävän liiketoiminnan tarpeeseen ja sitä on pidet-
ty kansainvälisesti kiinnostavana. Ohjelma voitaneen tarjota myös englanninkielisenä sopivassa 
kansainvälisessä yliopistoyhteistyössä.  

7.  HSE:llä ja HY:llä  on mahdollisuus edelleenkehittää ja soveltaa ohjelmaa tai sen osia omassa 
koulutustarjonnassaan.  
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