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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Lahden ammattikorkeakoulusta 
(LAMK) vuosina 2009 – 2016 valmistuneiden ympäristöinsinöörien (AMK) 
osaamistarpeiden ja työelämävalmiuksien koulutuksessa saavutettua 
tasoa työnantajan näkökulmasta sekä myös valmistuneiden 
ympäristöinsinöörien omasta näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena oli 
kartoittaa niitä opetukseen liittyviä osa-alueita, joiden suhteen saattaisi olla 
toiveita saada aikaan muutoksia. Työn toimeksiantajana toimi Lahden 
ammattikorkeakoulu. 

Osaamistarveselvitystä varten tarvittavan datan hankkiminen toteutettiin 
sähköisellä web-pohjaisella järjestelmällä, Webpropol-ohjelmalla, jonka 
avulla kerättiin tarvittava data kohderyhmältä. Kyselyn ajankohta oli 
12.4.2016 – 28.4.2016. Kysely lähetettiin 93:lle alumnille, joista yhteensä 
73 henkilöä avasi linkin, ja heistä edelleen 45 vastasi kyselyyn. 
Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 48 %. Lisäksi tarvittavan 
aineiston hankkimiseen haastateltiin henkilökohtaisesti neljää 
ympäristöalan työnantajaa. Kyselytutkimuksen tuloksia analysoitiin Excel-
ohjelman avulla, jonka pohjalta tehtiin selventävät kaaviot. 

Kyselyvastausten sekä tehtyjen haastattelujen perusteella koettiin 
koulutuksessa saadut työelämävalmiudet tietyiltä osin riittäväksi, mutta 
joiltakin muilta osin riittämättömäksi. Yhtenä ongelmana koettiin 
koulutuksen laaja-alaisuus ja liiallinen teoriapainotteisuus. Tietyt 
koulutuksen osa-alueet koettiin valmistuneiden ympäristöinsinöörien osalta 
heikoksi. Työnantajat halusivat insinööreiltä enemmän projektinhallinnan 
taitoja ja johtamistaitoja. 

Selvityksen tavoitteena on toimia yhtenä informaatiolähteenä 
ympäristöinsinöörien tulevaisuuden opetussuunnitelmien laatimisessa 
Lahden ammattikorkeakoulussa. 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis was to examine the competence needs and the 
level of working life competence acquired from education environmental 
engineers graduated 2009 – 2016 from Lahti University of Applied 
Sciences (LUAS). The study was conducted from the point of view of 
employers as well as graduated environmental engineers. In addition to 
the previous the intention was to map those fields of education that might 
have hopes for future changes. The thesis was commissioned by Lahti 
University of Applied Sciences. 

The necessary data required for the competence needs survey was 
executed with an electronic web-based system, Webpropol-program, that 
was used to collect the needed data from the target group. The time 
period for the survey was 12.4.2016 – 28.4.2016. The survey was sent to 
93 alumnis from which 73 persons in total opened the link and 45 persons 
answered the survey. The response percentage was 48 % in total. In 
addition to acquiring necessary data there were oral interviews conducted 
with people working in the environmental field. The results of the survey 
were analysed with Excel-program that was used to make clarifying charts.  

From the basis of the survey answers and interviews it can be concluded 
that working life readiness was sufficient in certain parts and accordingly 
insufficient in other parts. One of the problems concerning teaching was 
that it was seen too extensive in scope and too theoretical. Some specific 
fields of the education were considered weak according to graduated 
environmental engineers. The employers wanted better project 
management skills and leadership skills from engineers. 

The purpose of the survey is to offer information for making future 
curriculums for environmental engineers at Lahti University of Applied 
Sciences. 

Key words: survey, Webpropol, competence needs survey, working life 
readiness, environmental engineers 
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1 JOHDANTO 

Tämän opintyön tarkoituksena oli selvittää Lahden ammattikorkeakoulusta 

(LAMK) vuosina 2009 – 2016 valmistuneiden ympäristöinsinöörien (AMK) 

koulutuksessa saavutettuja osaamistarpeita ja työelämävalmiuksia sekä 

työnantajien näkökulmasta, että valmistuneiden ympäristöinsinöörien 

näkökulmasta.  

Tällaiselle pienimuotoiselle tutkielmalle ovat luoneet tarvetta nykypäivän 

hyvinkin nopeassa tahdissa muuttuvat opetukselliset tarpeet, joihin 

vastaamiseen on vähintäänkin haastava tehtävä. Koulutuksen tulisi 

vastata mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita, ja kysyntään olisi 

vastattava oikeanlaisella tarjonnalla. Tähän opinnäytetyöhön liittyvällä 

kyselyllä pyrittiin selvittämään juuri näitä työelämän tarpeisiin vastaavia 

opetuksellisten painopisteiden relevanssia. 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Lahden ammattikorkeakoulu. LAMK 

halusi hyödyntää saatuja tietoja tulevaisuuden opetussuunnitelmien 

laatimisessa ympäristöinsinöörien koulutusohjelmassa. Opinnäytetyötä 

varten suunniteltiin ja toteutettiin ympäristöteknologian koulutusohjelman 

alumneille sähköisesti lähetettävä kyselytutkimus.  

Opinnäytetyötä varten tehtiin Webpropol-kysely, joka lähetettiin 93:lle 

LAMK:n alumnille. Kyselyn tarkoituksena oli saada mahdollisimman 

kattavasti tietoa alumnien taustoista, työelämävalmiuksista, 

työllistymisnopeudesta ja suhtautumisesta koulutusohjelman sisältöön ja 

tasoon tulevaisuuden työelämän kannalta. Opinnäytetyön lopussa on 

arvioitu, miten hyvin Webpropol-kysely onnistui kaiken kaikkiaan.  

Teoriaosuudessa käsitellään ympäristökoulutuksen kehittämistarpeita, 

tulevaisuuden osaamistarpeita työelämässä ja Webpropol-kyselyä yleisellä 

tasolla. Työssä kerrotaan, mikä Webpropol-kysely on ja miten kysely 

laadittiin. Opinnäytetyössä käsitellään kyselyn taustojen lisäksi myös 

hieman LAMK:n toimintaa liittyen ympäristöteknologian 

koulutusohjelmaan.  
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2 TAUSTATIETOA YMPÄRISTÖALAN OSAAMISTARPEISTA 

2.1 Aiempia selvityksiä 

Opetushallitus rahoitti Euroopan sosiaalirahaston tuella 

Ympäristöosaajat2025-projektin ajanjaksolla 1.11.2009 – 30.6.2012. 

Projektissa selvitettiin ympäristöalojen laadullisia osaamistarpeita pitkällä 

aikavälillä. Selvityksen tulosten pohjalta pohdittiin ideoita koulutuksen 

kehittämisessä ja osaamistarpeiden vastaamisessa erilaisissa 

seminaareissa ja työpajoissa. Työpajojen kehitysideoinnissa olivat mukana 

muun muassa Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Vuonna 2012 

näiden työpajojen johtopäätöksistä koostettiin yhteenvetoraportti 

Ympäristöosaajat 2025 - kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin 

vastataan. (Lundgren 2012, 3.) 

Työpajoissa löydettiin ympäristöosaajien koulutuksessa keskeisiä 

kehittämistavoitteita. Näihin kuuluivat koulutusalojen ja koulutusasteiden 

väliset yhteistyöt sekä joustavat opintopolut, opiskelijan oman vastuun ja 

aktiivisemman roolin korostaminen ja osaamisprofiilin rakentaminen, 

opettajan keskeinen rooli oppimisen ohjaajana, oman alan 

yhteiskunnallinen osaaminen ja haasteiden ymmärtäminen, liiketalouden 

osaamisen lisääminen ympäristöosaajille, työelämälähtöisyys ja 

työelämävalmiuksien kehittäminen, oppimiskulttuurin ja opetuksen 

pedagoginen kehittäminen, oman alan syvällinen osaaminen ja tämän 

soveltaminen ongelmanratkaisussa, opetuksen monialaisuus esimerkiksi 

poikkitieteellisessä kielitaidossa ja kestävän kehityksen korostaminen eri 

alojen opetuksissa. (Lundgren 2012, 4.) 

Sitra ja kansainvälinen konsultointiyritys Frost & Sullivanin tekivät yhdessä 

megatrendianalyysin liittyen hiilineutraalin liiketoimintaan Suomen 

näkökulmasta globaalissa kontekstissa. Analyysi otti huomioon 

biotalouden, teollisuuden, jätehuollon, liikenteen, rakentamisen, energian 

ja veden. Analyysin mukaan nämä alat sisältävät suuren potentiaalin 

markkinoilla. Yhden arvion mukaan älykkäät vihreät ratkaisut avaavat 6 

000 miljardin € markkinat vuoteen 2050 mennessä. (Kataja 2016.) 
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Hiilineutraalin liiketoiminnan tärkeimpiä megatrenditeemoja ovat 

tulevaisuuden infrastruktuuri, kaupungistuminen, tulevaisuuden 

liikkuminen, älykkäät vihreät ratkaisut, tulevaisuuden energiat ja 

ilmastonmuutos. Tulevaisuuden infrastruktuuriin liittyy maailmanlaajuinen 

kehittämisinvestointien kasvu 27 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 

mennessä. Kaupungistumisessa vuoteen 2050 mennessä maailman 

väestöstä 70 % elää kaupunkialueilla. Tulevaisuuden liikkumisessa 

kevytajoneuvot lisääntyvät 900 miljoonasta yli 2 miljardiin vuoteen 2050 

mennessä. Älykkäissä vihreissä ratkaisuissa älykkäiden kaupunkien 

rakentamisen markkinat kasvavat vuoteen 2020 mennessä 1,6 biljoonalla 

dollarilla. Tulevaisuuden energioissa uusiutuvien energioiden markkinat 

kasvavat vuoteen 2050 mennessä 800 miljardilla dollarilla vuodessa ja 

käsittävät maailman energiatarjonnasta yli 40 %. Ilmastonmuutoksen 

ehkäisyssä täytyy kehittää liiketoimintamalleja tukemaan vähähiilisten ja 

hiilivapaiden teknologien implementointia, energiatehokkuutta ja jätteitä 

vähentävää kiertotaloutta. (Kataja 2016.) 

Sitra totesi isoimman kasvupotentiaalin löytyvän infrastruktuurissa, joka 

rakennetaan älykaupunkeihin. Älykaupunkien infrastruktuuri avaavat 

vuotuisesti 1 500 mrd. €:n markkinat viiden vuoden kuluttua. Suomi 

kykenee soveltamaan älykaupunkeihin liikenteen biopolttoaineratkaisuja, 

kiertotaloutta ja energiatehokkuutta. (Kataja 2016.) 

Isoimmat kasvukohteet ovat Suomessa energia- ja liikennesektorilla, jossa 

puhtaiden teknologioiden viennin arvon kasvu on noin 5 mrd. € vuodessa 

vuoteen 2030 mennessä. Maailmanlaajuisesti toinen suuri kasvukohde on 

älykkäissä liikennejärjestelmissä ja itseohjautuvissa ajoneuvoissa, joihin 

liittyvät 3 400 mrd. €:n vuotuiset markkinat. Sitran mukaan 

kasvupotentiaalia löytyy myös tuotantojärjestelmistä, materiaaleista ja 

pakkauksista ja älykkäistä jäte- ja vesijärjestelmistä. Näiden yhteinen 

markkina-arvo on vuotuisesti yli 670 mrd. €. (Kataja 2016.) 
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Vuonna 2016 Suomen pääministeri Juha Sipilä oli huolestunut 

luonnontieteellisen alan osaamisen ja siihen kohdistuvan kiinnostuksen 

laskusta. Pääministeri korosti panostamista yliopistojen ja korkeakoulujen 

tuloksellisuuteen ja innovatiivisuuteen teknologian saralla. Pääministeri 

näki Suomen tulevaisuuden aloina biotalouden, cleantechin eli puhtaan 

teknologian, digitalisaation, terveysteknologian, lääketutkimuksen ja 

älykkään liikenteen. Pääministeri lisäsi, että nämä olisivat hallituksen 

investointien ja uudistusten keskiössä. (Sandell 2016.) 

Vuonna 2015 Suomen hallitus päätti rahoituksen pääjaosta, joka koski 

talouskasvuun tähtääviä kärkihankkeita. Kärkihankkeisiin kuuluivat bio- ja 

puhdas talous, osaaminen ja koulutus, työllisyys ja kilpailukyky, hyvinvointi 

ja terveys ja toimintatavat. Kärkihankkeiden rahoitus oli yhteensä 1,6 mrd. 

€. Biotalous ja koulutus nähtiin tärkeimpinä hankkeina ja niihin sijoitettiin 

kumpaankin yhteensä 300 miljoonaa euroa. (Boxberg, Palojärvi & 

Pohjanpalo 2015.) 

2.2 Tulevaisuuden osaamistarpeet 

Lundgrenin mielestä tulevaisuudessa ei voi välttyä ympäristökysymysten 

tärkeydeltä. Vaikuttavina tekijöinä ovat käynnissä oleva ilmastonmuutos ja 

luonnonvarojen hupeneminen. Kaikki toimialat ja yhteiskunnan toiminnot 

joutuvat uudelleen pohtimaan strategiaansa kiristyvien 

materiaalitehokkuus- ja energiavaatimusten takia. Lisääntyvät 

ympäristökysymykset nostavat ympäristöosaamisen osaksi 

kansalaistaitoja, ammattitaitoja ja yleissivistystä. Lundgrenin mukaan 

ympäristöosaaminen tulisi sisällyttää osaksi kaikkea opetusta 

yhteiskunnassa. (Lundgren 2012, 6.) 

Lundgrenin mielestä ympäristöosaamista tarvitaan työelämän lisäksi 

arjessa kuluttajana. Kuluttaja joutuu pohtimaan kodin energiaratkaisuja ja 

kulutusvalintoja, jotka kaikki liittyvät ympäristöön. 

Ympäristövastuullisuudessa korostuu ympäristötietoinen ajattelu, kuten 

maailman toiminnan ymmärtäminen ja syy-seuraussuhteiden 

hahmottaminen. Ympäristövastuullisuudessa tarvitaan myös arvoihin 



5 
 

liittyviä valmiuksia, kuten kulutustietoisuutta ja kohtuullisuutta. Myös 

ympäristöasioihin liittyvät konkreettiset tietotaidot, kuten energiankäyttö, 

kierrätys, ekopalvelut ja vedenkulutus, ovat keskiössä. (Lundgren 2012, 6.) 

Lundgrenin mukaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun täytyy tähdätä 

vastuullisiin valintoihin ja kestävään elämäntapaan. Ihmisen 

ympäristövalistamisessa voivat olla mukana myös yleissivistävät 

kansalaisopistot ja erilaiset kolmannen sektorin järjestöt. (Lundgren 2012, 

7.) 

Lundgrenin mielestä tulevaisuudessa ympäristökysymykset eivät koske 

pelkästään luonnontieteellisiä ja teknisiä tieteitä, vaan muita tieteenaloja. 

Tämän takia ympäristökysymysten sisällyttäminen osaksi kaikkea opetusta 

ja koulutusta on tärkeää. Tähän tulisivat mukaan osaamiset esimerkiksi 

yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä, taloustieteissä, muotoilussa ja 

kulttuuritieteissä. (Lundgren 2012, 7.) 

Lundgrenin näkemyksen mukaan esimerkiksi korkeakoulutuksessa 

ympäristöasiat tulisi liittää osaksi omaa tieteenalaa, jossa sitä tarkastellaan 

syvällisesti osana alan opetussuunnitelmaa. Syventävä ympäristöopetus 

tarjoaisi valmiudet ympäristöhaittojen vähentämiseen, 

ympäristövastuullisten toimintatapojen hallintaan ja oman toimialan 

ympäristövaikutusten tunnistamiseen. (Lundgren 2012, 7.) 

Lundgrenin mielestä ympäristökysymyksissä tulisi hahmottaa eri alojen 

osallistumismahdollisuudet niiden ratkaisemisessa. Tässä näkökulmassa 

kestäviä kulutusvalintoja voidaan edistää muotoilun, viestinnän ja 

kasvatuksen avulla ja puhtaiden teknologioiden investointeja voidaan 

edistää uusilla rahoitusratkaisuilla. Lisäksi ICT-ala voi tarjota ratkaisuja 

energiatehokkuuden edistämiseen, liikennetarpeen vähentämiseen ja 

uusiutuvan energian hajautettuun tuotantoon. (Lundgren 2012, 7.) 

Lundgrenin mukaan monet osaamistarpeiden ennakointiselvitykset ovat 

nostaneet esille ympäristöosaamisen tärkeyttä. Opetushallituksen VOSE-

hanke (2008–2012), joka selvitti tulevaisuuden osaamistarpeita kolmella 

toimialalla, alleviivasi näiden tarvitsevan ympäristö- ja kestävän kehityksen 
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osaamista. Oivallus-hankkeessa (2008–2011), joka käsitteli yritysten 

osaamistarpeita, tunnisti ympäristöosaamisen tulevaisuuden keskeiseksi 

työelämätaidoksi. Ympäristöosaamisen tarve korostui myös kiinteistö- ja 

rakentamisalalla, matkailu- ja ravitsemisalalla ja lasten päivähoidossa ja 

perhetyössä. (Lundgren 2012, 7.) 

2.3 Lahden ammattikorkeakoulu ja ympäristöteknologian 

koulutusohjelma 

Vuonna 2008 Lahden ammattikorkeakoulu teki Ympäristöalan 

osaamistarpeet Päijät-Hämeessä -raportin. Raportti oli osa MAP-projektia 

(Maakunnan avainklustereiden osaamisalueiden ja koulutustarpeiden 

analyysi), joka oli Hämeen TE-keskuksen osarahoittama ja LAMK:n 

hallinnoima Euroopan Sosiaalirahaston hanke. Hankkeen tavoitteena oli 

koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen ja laadullisten 

ennakointimallien kehittäminen. Raportissa selvitettiin Päijät-Hämeen 

ympäristöklusterin lähitulevaisuuden muutokset ja niiden vaikutukset 

osaamistarpeisiin. Selvityksessä hyödynnettiin haastatteluita, joihin 

osallistui eri ympäristötoimialojen asiantuntijoita, sekä sähköisiä kyselyitä, 

joihin vastasivat LAMK:n alumnit ja heidän esimiehensä. Selvitys löysi 

megatrendejä, joihin tulevaisuuden osaamistarpeet liittyivät oleellisesti. 

Megatrendeihin kuuluivat teknologian kehittyminen, materiaali- ja 

energiatehokkuus, ympäristöpolitiikka ja -strategiat ja liiketoiminnallisen 

osaamisen merkityksen kasvu. Selvityksessä nousivat esille myös 

moniosaaminen, tietyn osa-alueen erityisosaaminen, kansainvälisen 

toiminnan taidot, sosiaaliset taidot ja käytännön osaaminen. Selvityksessä 

ilmeni ympäristöalan sisällön epäselvyys muille yrityksille. (LAMK 2016e.) 

Selvityksen tuloksissa kävi ilmi, että yritykset eivät tienneet tarpeeksi 

ympäristökoulutuksista ja valmistuneiden osaamistaidoista. Myös monelle 

alumnille oli jäänyt epäselväksi ympäristöalan ammattikorkeakoulutuksen 

antama oman alan erikoistuminen ja työtehtäviin hakeutuminen 

valmistumisen jälkeen. Selvityksen mukaan työnantajat, jotka toimivat 

ympäristöalalla eivät olleet ympäristöosaajia vaan muun koulutuksen 
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omaavia asiantuntijoita. Selvityksessä nähtiin oleellisena opiskelijan 

työharjoittelupaikan valinta ja työelämässä ja työtehtävien kautta saatu 

kokemus. Myös alumnin tulisi osata tuoda esille oma osaamisensa ja 

taitonsa työnhaussa. (Kostia, Malinen, Mäkelä & Saikkonen 2008, 60.) 

Selvityksen mukaan ympäristöalan toimijat tarvitsevat tulevaisuudessa 

osaajia koko ajan kehittyvällä ympäristötekniikan alalla. Selvityksessä 

ammatilliseen osaamiseen liittyi kansainväliseen toimintaan liittyvät taidot 

ja sosiaaliset taidot. Ammattikorkeakoulusta valmistuneita tarvitaan 

suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Lisäksi koulutuksessa tarvitaan 

työelämäläheisyyttä käytännön ja harjoittelun osaamisen lisäämisellä. 

Selvityksessä todettiin liiketoiminnan osaamisen tärkeys, kuten esimies- ja 

johtamistaidot, yrittäjyys, talousosaaminen ja projektinhallinta. 

Liiketoiminnallisen osaamisen lisääminen tuli sisällyttää ympäristöalan 

koulutukseen tekemällä yhteistyötä yritysten ja LAMK:n liiketalouden 

laitoksen kanssa. (Kostia, Malinen, Mäkelä & Saikkonen 2008, 60.) 

Selvityksessä teknologian kehittyminen oli yksi tulevaisuuden 

megatrendeistä ympäristöalalla. Teknologian tarve kohdistui energia- ja 

materiaalitehokkuuden parantamiseen ja ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen. Teknologian kehittymiseen liittyi osaamisen, ammattitaidon 

ja innovatiivisuuden kehittämisen tarve. Selvitys korosti tekniikan ja 

suunnittelutaitojen osaamista ammattikorkeakoulujen 

opetussuunnitelmassa. (Kostia, Malinen, Mäkelä & Saikkonen 2008, 61.) 

Selvityksen mukaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö 

nähtiin tärkeänä kehittämiskohteena. Yhteistyön kautta saadaan lisättyä 

käytännön osaamista, ajantasaisuutta ja koulutuksen tasoa. Yhteistyö 

nähtiin koulun ja yrityksen symbioosina, josta hyötyvät kummatkin 

osapuolet. Yksi esimerkki on yrityksessä tapahtuva työharjoittelu ja 

yrityksen antama projektityö koulutuksessa. (Kostia, Malinen, Mäkelä & 

Saikkonen 2008, 61.) 

Selvityksessä todettiin, että sekä ammattitaitoisilla moniosaajilla että tietyn 

alan asiantuntijoilla riittää tulevaisuudessa tarvetta. Selvityksen mukaan 
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koulutuksen tulisi antaa ympäristöasioista laaja-alainen yleiskäsitys ja 

syvällinen erikoistuminen muutamaan tiettyyn asiakokonaisuuteen. 

Selvityksessä todettiin, että työelämässä pärjää hyvin vuorovaikutus- ja 

verkostoitumistaidoilla, joita tulisi nostaa enemmän esille opetuksessa 

substanssiosaamisen rinnalle. Selvityksen mukaan ympäristöalan 

alumneilta kaivattiin yrityksissä lisää taloushallinnon ja liiketoiminnan 

osaamista, myös teknologian kehittymiseen liittyvää teknistä osaamista. 

(Kostia, Malinen, Mäkelä & Saikkonen 2008, 63.) 

Selvityksessä ympäristöalan haasteeksi nähtiin alan laaja-alaisuus. 

Ratkaisuksi tarjottiin koulutuksen yksilöimistä täsmällisempään muottiin 

unohtamatta yhteistyötä yritysten kanssa. Opetussuunnitelman kohdalla 

nähtiin tärkeänä teorian vähentäminen ja käytännön taitojen, kuten 

kielitaidon, lisääminen. (Kostia, Malinen, Mäkelä & Saikkonen 2008, 64.) 

Selvitys painotti kansallisia ja kansainvälisten muutosten tuomia 

osaamistarpeita ja niiden huomioon ottamista. Muutokset koettiin 

nopeana, mihin oppilaitosten tulisi vastata järkevästi, kuten yritysten 

työtarpeiden ennakoiminen. Selvityksessä tulevaisuuden ennakointi ja 

muutosten vaikutusten arviointi etukäteen koettiin hankalana. Mutta 

ennakointityö todettiin silti oleellisena, sillä sen nähtiin vaikuttavan 

tulevaisuuteen positiivisesti oikeanlaisen osaamisen kehittämisessä ja 

tiedonkulun parantamisessa. (Kostia, Malinen, Mäkelä & Saikkonen 2008, 

64.) 

2.3.1 LAMK Oy 

Lahden ammattikorkeakoulu on korkeakoulu, jonka erityispiirteitä ovat 

monialaisuus ja kansainvälisyys. LAMK perustettiin vuonna 1992, ja se on 

sisäistänyt laadunhallinnan osaksi omaa toimintaa syntymästään lähtien 

(LAMK 2016f). LAMK:n koulutusaloihin kuuluvat tekniikka, liiketalous, 

sosiaali- ja terveysala, muotoilu ja viestintä, matkailu, musiikki ja 

kuvataide. LAMK:n vuotuinen opiskelijamäärä on noin 5 000 tutkinto-

opiskelijaa. LAMK:lla on lisäksi yli 400 työntekijää, joihin kuuluvat opettajat 

ja muu henkilöstö. (LAMK 2016d.) 



9 
 

 

KUVIO 1. Lahden ammattikorkeakoulun organisaatiorakenne 1.9.2015. 

(LAMK 2016d.) 

LAMK on käynyt läpi muutosta, jonka taustalla on valmistautuminen 

muuttoon uuteen Niemi-kampukseen vuonna 2018. Osakeyhtiömuotoinen 

Lahden ammattikorkeakoulu Oy muodostettiin Lahden 

ammattikorkeakoulun tilalle 1.1.2015 alkaen.  LAMK:ssa tuli voimaan 

organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe 1.4.2015. 

Organisaatiouudistuksessa haettiin kehityslinjoja oppimisympäristöihin, 

pedagogiikkaan, opetusteknologiaan, kampuskehitykseen. Lisänä olivat 

myös aluekehitystehtävän vahvistaminen ja uusien johtamisratkaisujen 

eteenpäinvieminen. (LAMK 2016d.) 

LAMK:n toimintaa ohjaa ajatus korkeakoulusta, joka on verkostoitunut ja 

kansainvälisesti arvostettu. Yhtenä Lahden ammattikorkeakoulun 

päätavoitteista on kouluttaa asiantuntijoita työelämään ja vahvistamaan 

alueen osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Tämä edellyttää verrattain 

tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja ennakoivaa sekä aktiivista 

kehitys-, tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa. LAMK on joustava, 

rohkea ja innostava kumppani, jonka lähtökohtana on oppimis- ja 

opiskelijakeskeisyys sekä henkilöstöhyvinvointi. (LAMK 2016d.) 
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2.3.2 Ympäristöteknologian koulutusohjelma 

Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman 

tutkintonimike on Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka. 

Opintokokonaisuus on 240 opintopisteen laajuinen ja kestoltaan neljä 

vuotta. Perusopintoja jälkeen opiskelija valitsee 

suuntautumisvaihtoehdokseen joko ympäristötekniikan tai 

yhdyskuntasuunnittelun. (LAMK 2016a.) 

Opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöä on muutettu muutaman 

viimeisen vuoden aikana useampaan otteeseen. Tämä on jouduttu 

tekemään, jotta olisi vastattu mahdollisimman hyvin yhteiskunnan 

muutosten myötä syntyneisiin opetussisällöllisiin muutostarpeisiin 

tehokkaasti ja nopeasti. Koulutuksen tavoitteeksi on määritelty vuoden 

2016 opinto-oppaassa matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 

kestävän kehityksen osaaminen, yhdyskuntasuunnittelun osaaminen, 

ympäristö- ja energiatekniikan osaaminen ja ympäristöteknisen 

suunnittelutaidon hallitseminen. Opiskelun ydinosaaminen koostuu 

perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

(LAMK 2016b.) 

Vuoteen 2012 asti ympäristöteknologian opetussuunnitelmassa 

pääaineeksi pystyi valitsemaan ympäristönsuojelutekniikan, energia-asiat 

tai yhdyskuntasuunnittelun. Ympäristöinsinöörin opiskeluun kuului 

luonnontieteellisten aineiden, kuten matematiikka, fysiikka ja kemia, 

opiskelu, kaikille yhteisten ammattiopintojen opiskelu sekä pääaineen 

opiskelu. Tutkintoon liittyi myös työharjoittelu ja opinnäytetyön 

suorittaminen. Myös silloin 2012 opinto-oppaassa opiskelujen punaisena 

lankana painotettiin kestävää kehitystä, elinkaariajattelua ja 

materiaalitehokkuutta. (LAMK 2016c.) 

Vuoden 2012 ympäristöteknologian opetussuunnitelman mukaan 

ympäristöinsinöörien koulutus antoi työtehtävissä vaadittavat teoreettiset 

ja käytännölliset tietopohjat unohtamatta positiivista asennoitumista 

yrittäjyyteen. Koulutuksen kautta sai myös suunnittelu – ja kehittämistaidot 
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konsulttina toimimiseen tai eri tehtävissä julkisen sektorin, kuten kaupungit 

ja kunnat, tehtävissä. Koulutus lupasi myös viestintä - ja raportointitaitojen 

sekä projektityöskentely kehittymistä sekä alan kansainvälisyyden 

oppimista. (LAMK 2016c.)  
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3 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT TIEDONHANKINTAMENETELMÄT 

3.1 Webpropol-kysely alumneille 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli kyselytutkimus, joka toteutettiin 

Webropol-ohjelmalla. Webropol määritellään internetpohjaiseksi tutkimus- 

ja tiedonkeruuohjelmaksi. Kyselyn tulokset voidaan vaivattomasti siirtää 

Exceliin, Wordiin, PowerPointiin, Wordiin ja erilaisiin tilasto-ohjelmiin. 

(Heikkilä 2014.) 

Webropol-kysely lähetettiin sähköpostitse ympäristöteknologian 

koulutusohjelmasta valmistuneille alumneille. Alumnien yhteystiedot 

löytyivät LAMK:n alumnilistasta. 

Osaamistarveselvityksessä kysyttiin ikä, sukupuoli, opintojen aloitusvuosi, 

valmistumisvuosi, suuntautuminen, nykyinen status, työllistymisnopeus 

valmistumisen jälkeen, työpaikkojen määrä valmistumisen jälkeen, työn 

luonne, työpaikan sijainti, missä sektorissa töissä, työn toimenkuva, työn 

osa-alueet, koulun antamat valmiudet osa-alueisiin, tärkeät osa-alueet 

tulevaisuuden kannalta, ympäristöinsinöörien profiloituminen, LAMK:n 

koulutuksen kehittäminen. Lisäksi kyselyssä oli mahdollista kommentoida 

kysymyksiä vapaamuotoisesti. Kolme viikkoa aktiivisena ollut Webropol-

kysely toteutettiin huhtikuussa 2016. 

3.2 Työnantajien haastattelut 

Tutkimuksen toiseen osioon kuuluivat suulliset haastattelut, jotka 

toteutettiin valikoitujen työelämän edustajien, työnantajien, kanssa. 

Työpaikat, joita työnantajat edustivat, olivat Lahden seudun 

ympäristöpalvelut, Lassila & Tikanoja Oyj, Ramboll Finland Oy ja Päijät-

Hämeen Jätehuolto Oy. Valitut yritykset ovat LAMK:n tärkeitä 

yhteistyökumppaneita, joten yhteydenottaminen niiden edustajiin oli 

luonnollista. Työnantajien haastattelujen tarkoituksena oli saada tietoa 

työelämän osaamistarpeista ja odotuksista. Haastattelut tehtiin 

huhtikuussa 2016 samanaikaisesti kyselyn kanssa. 
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4 KYSELYN TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTIA 

4.1 Perustiedot 

Kyselyn selvityskohteena oli Lahden ammattikorkeakoulusta vuosina 2009 

– 2016 valmistuneet ympäristöinsinöörit. Kysely lähetettiin alun perin 93 

alumnille, joista linkin avasi yhteensä 73 henkilöä. Linkin avanneista 

henkilöistä edelleen 45 kpl vastasi kyselyyn. Kokonaisuudessaan 

vastausprosentti oli 48 %. 

Kuviossa 2 on esitetty kyselyyn vastanneiden henkilöiden ikäjakauma. 

Vastaajista n. 2/3 oli alle 30-vuotiaita ja loput olivat vähintään 30-vuotiaita. 

enemmän. Vastauslukumäärä oli 44 kpl. 

 

        

KUVIO 2. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 

Kuviossa 3 on esitetty kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma. Naisia oli 

vastaajista n. 2/3, ja vastaavasti miehiä 1/3. Kyselyyn vastanneiden 

lukumäärä oli 45. 
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KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden ympäristöinsinöörien sukupuoli. 

Kuviossa 4 on esitetty ympäristöinsinöörien insinööriopintojensa 

aloitusvuosi. Kyselyyn vastanneista vuonna 2005 aloittaneita 

ympäristöinsinöörejä oli 10 %, 2006 5 %, vuonna 2007 14 %, vuonna 2008 

15 %, vuonna 2009 10 %, vuonna 2010 2 %, vuonna 2011 12 % ja vuonna 

2012 32 %. Vastausmäärä näissä oli 43 kpl. 

 

               

KUVIO 4. Ympäristöinsinööriopintojen aloitusvuosi. 
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Kuviossa 5 on ilmoitettu kyselyyn vastanneiden ympäristöinsinöörien 

valmistumisvuosi. 5 % ympäristöinsinööreistä valmistui ennen vuotta 2009 

tai sen aikana, 2 % vuonna 2010, 14 % vuonna 2011, 14 % vuonna 2012, 

10 % vuonna 2013, 17 % vuonna 2014, 17 % vuonna 2015 ja 21 % 

vuonna 2016. Vastausmäärä oli 44 kpl. 

 

KUVIO 5. Ympäristöinsinööriopintojen valmistumisvuosi. 

Kuviossa 6 on ilmoitettu vastanneiden ympäristöinsinöörien 

suuntautuminen.  Vastanneista 0 % oli suuntautunut 

ympäristöbiotekniikkaan, 7 % yhdyskuntasuunnitteluun, 9 % 

energiatekniikkaan, 19 % ympäristötekniikkaan, 26 % 

ympäristönsuojelutekniikkaan ja 37 % miljöösuunnitteluun. Vastausmäärä 

oli 45 kpl. 
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KUVIO 6. Ympäristöinsinöörien suuntautuminen. 

Kuviossa 7 on esitetty ympäristöinsinöörien tämänhetkinen status. 

Vastanneista 2 % vastasi jokin muu, 7 % oli opiskelijana, 19 % oli 

työttömänä ja 72 % oli töissä. Vastanneita oli yhteensä 45 kpl. 

 

       

KUVIO 7. Ympäristöinsinöörien tämänhetkinen status. 

Kuviossa 8 on esitetty kyselyyn vastanneiden alumnien työllistymisnopeus 

insinööriksi valmistumisensa jälkeen. Vastanneista 44 % oli työllistynyt 0 – 
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1 kk:ssa, 12 % 1 – 3 kk:ssa, 20 % 3 – 6 kk:ssa, 10 % 6 – 12 kk:ssa ja 7 % 

yli 12 kk:ssa. Vastanneista 7 % vastasi jokin muu. Vastausmäärä oli 43 

kpl. 

 

KUVIO 8. Ympäristöinsinöörien työllistymisnopeus valmistumisesta. 

Kuviossa 9 on esitetty kyselyyn vastanneiden valmistuneiden 

ympäristöalan insinöörien työpaikkojen lukumäärä valmistumisensa 

jälkeen. Vastanneista 57 % vastasi määräksi 1, 24 % vastasi 2, 12 % 

vastasi 0, 5 % vastasi 3 ja 2 % vastasi 5. Vastausmäärä oli yhteensä 43 

kpl. 
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KUVIO 9. Ympäristöinsinöörien työpaikkojen lukumäärä valmistumisen 

jälkeen. 

Kuviossa 10 on esitetty kyselyyn vastanneiden alumnien nykyisen 

mahdollisen työpaikan koulusta vastaavuutta. Vastanneista 54 % vastasi 

saaneensa koulutusta vastaavaa työtä. Vastanneista 26 % ei saanut 

koulutusta vastaavaa työtehtävää. 15 % ei ollut alan töissä ja 5 % vastasi 

jokin muu. 

     

KUVIO 10. Työtehtävän koulutusta vastaavuus. 
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Kuviossa 11 on esitetty kyselyyn vastanneiden alumnien nykyisen 

mahdollisen työpaikan sijainti. Vastanneista 38 % oli Lahdessa tai sen 

lähiseuduilla, 32 % oli pääkaupunkiseudulla, 27 % oli muualla Suomessa 

ja 0 % oli ulkomailla. 3 % vastasi jokin muu.  

     

KUVIO 11. Työpaikan sijainti. 

4.2 Vastaajien työ- ja toimenkuva 

Kuviossa 12 on ilmoitettu kyselyyn vastanneiden alumnien tämänhetkinen 

toimintasektori. 44 % vastanneista oli kunnalla töissä, 25 % 

konsulttiyrityksessä, 19 % yksityisellä ja 0 % yrittäjänä. 9 % ei halunnut 

vastata ja 3 % vastasi jokin muu.  
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KUVIO 12. Ympäristöinsinöörien toimintasektori. 

Kuviossa 13 on esitetty kyselyyn vastanneiden alumnien tämänhetkisen 

työn toimenkuva. Vastanneista 46 % vastasi asiantuntija, 24 % suorittava 

työ, 12 % työnjohto, 9 % kenttätyö ja 3 % tutkimus. 3 % ei halunnut 

vastata ja 3 % vastasi jokin muu. Koulutukseen ja myyntityöhön vastattiin 

0 %. 

 

KUVIO 13. Ympäristöinsinöörien toimenkuva. 
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Kuviossa 14 on ilmoitettu kyselyyn vastanneiden alumnien osalta nykyisen 

työn sisältö. Vastaajien mukaan heidän toimenkuvansa sisälsi CAD-

suunnittelua 100 %, jätehuoltoa yli 80 %, kaavoitusta yli 70 %, paikkatietoa 

yli 60 %, raportointia yli 60 %, jätevettä 50 %, jotain muuta yli 50 %, 

kiertotaloutta yli 40 %, vihertoimea yli 40 %, esimiestehtäviä yli 30 %, 

digitalisaatiota yli 20 %, talousvesiasioita yli 20 %, energiatekniikkaa yli 10 

%, näytteenottoa ja mittauksia yli 10 %, talousasioita yli 10 %, 

vesiensuojelua yli 10 %, pilaantuneen maan kunnostusta alle 10 %. 

Ilmanlaadunvalvontaan, meluntorjuntaan ja ympäristöterveysvalvontaan 

tuli 0 vastausta.  

 

 

KUVIO 14. Nykyisen työn sisältö. 

4.3 Koulutuksen antamat valmiudet ja osaamistarpeet 

Kuviossa 15 on esitetty kyselytulos, jossa on annettu arvosanat eri osa-

alueilla, joihin koulu on antanut valmiudet. Arvosanat on ilmoitettu 

asteikolla 0 – 4. Esimiestehtävät sai arvosanaksi yli 1,5 ja talousasiat yli 2. 

Arvosanan 2,5 tai yli sai digitalisaatio, ympäristöterveysvalvonta, 
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meluntorjunta, talousvesiasiat, yrittäjyys, energiatekniikka, 

projektinhallinta, paikkatieto ja ilmanlaadunvalvonta. Arvosanan 3 tai yli sai 

CAD-suunnittelu, vesiensuojelu, kiertotalous, jätevesi, kaavoitus, 

raportointi, vihertoimi ja pilaantuneen maan kunnostus. Arvosanan 3,5 tai 

yli sai jätehuolto, näytteenotto ja mittaukset ja kielitaito.  

 

KUVIO 15. Koulun antamat valmiudet eri osa-alueilla. 

Kuviossa 16 on esitetty tulevaisuuden osaamistarpeet indeksiluvun avulla, 

jossa maksimaalinen arvo on 100. Tämän indeksiluvun 100 sai kyselyssä 

projektinhallinta ja vastaavasti muut saadut arvot ovat suhteutettuja tähän 

saatuun projektinhallinnan lukuarvoon. Projektinhallinta ja CAD-suunnittelu 

saivat suurimman painoarvon eli yli 90 %. Paikkatieto sai yli 70%, 

digitalisaatio ja jätehuolto yli 60 %. Kielitaito, esimiestehtävät, kiertotalous, 

raportointi ja energiatekniikka saivat yli 50 %. Kaavoitus sai 50 %. 

Näytteenotto ja mittaukset, vesiensuojelu ja jätevesi saivat yli 40 %. 

Pilaantuneen maan kunnostus, talousasiat, yrittäjyys ja 

ympäristöterveysvalvonta saivat yli 30 %. Lopuista meluntorjunta sai yli 
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20%, ilmanlaadunvalvonta yli 10 %, talousvesiasiat yli 10 %, vihertoimi 10 

% ja pari prosenttia jokin muu.  

 

KUVIO 16. Tulevaisuuden osaamistarpeet. 

Kuviossa 17 on esitetty kyselyyn vastanneiden alumnien mielipide 

mahdollisen profiloitumisen tarpeeseen. Vastanneista 67 % koki 

profiloitumisen tarpeen hyväksi ja 33 % koki sen hyödyttömäksi.  
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KUVIO 17. Profiloitumisen tarve. 

Webropol-kyselyssä oli erikseen kysymys ”Kuinka tulisi profiloitua”, johon 

vastattiin sanallisesti. Vastauksissa tuli muun muassa ilmi hulevedet, 

kestävä kehitys, vesihuolto- tai yhdyskuntatekniikan insinööri, jätehuolto, 

kiertotalous, ympäristökemia ja maankäytön suunnittelu. Yksi koki, että 

työelämässä on tarvetta erilaisille spesialisteille, toisen mielestä 

ympäristöinsinöörien vahvemmalle substanssiosaamiselle on tarvetta. 

Yhtenä ongelmana nähtiin koulutusalan liika laaja-alaisuus, joka teki 

vaikeaksi erikoistumisen johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Yhden sektorin 

asiantuntijuus koettiin arvokkaana. Myös pääaine- ja 

sivuainekokonaisuuksien haluttiin olevan spesifimpiä. Joku koki energia-

asioiden painotuksen tarpeettomaksi, mutta jäte- ja vesihuollon-, 

maankäyttö ja kaavoituksen sekä ympäristötutkimuksen ja näytteenoton 

tarpeelliseksi. Yhden mielestä ympäristöteknologian koulutusohjelmassa 

tulisi painottaa tulevaisuuden alojen asiantuntijuuteen. 

4.4 Ympäristöteknologian alumnien kehitysehdotuksia 

Eräs kyselyyn vastannut alumni koki ympäristöteknologian 

koulutusohjelman liian laajana ja hajanaisena. Alumnin mielestä opiskelu 

tapahtui liian ympäripyöreästi ilman syventävää perehdytystä aiheeseen. 

Alumni kertoi, että joissakin työhaastatteluissa haastattelijat olivat 

kommentoineet, että ympäristöteknologian koulutusohjelma on hyödytön 
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ympäristöalan työpaikkojen suhteen, koska ympäristöinsinööri ei ole 

erikoistunut mihinkään syvemmin. Alumnin mielestä olisi tärkeää, että 

painoarvoa annetaan enemmänkin ammattiaineisiin ja mahdollisuuteen 

suuntautua johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Vaikka onkin tarkoitus, että 

koulusta saa eväät työelämään ja töissä ammatin vasta oikeasti oppii, 

alumni koki koulutusohjelman jopa näillä kriteereillä liian hatarana. Alumni 

koki, että LAMK:n toiminnassa kurssien kehittämisessä sekä koulutuksen 

tarjoamisessa oli paljon kehitettävän varaa. Alumni ei loppujen lopuksi 

halunnut suositella kenellekään ympäristöteknologian koulutusohjelmaa. 

Erään toisen kyselyyn vastanneen alumnin mielestä osalla opiskelun 

aikaisista opettajista ei ollut insinöörien kouluttamiseen vaadittavaa 

asiantuntijuutta tai pedagogisia kykyjä. Alumni kertoi, että koulutus olisi 

antanut varmasti muille ympäristöinsinööreille paljon enemmän, mikäli 

opetuksen taso olisi ollut kaikilla kursseilla samalaista, kuin 

koulutusohjelman parhaiden opettajien kursseilla. Alumnin mielestä 

vierailevien opettajien kanssa tulisi antaa kunnon perehdytys koulun 

käytännöistä ja kurssin oppimistavoitteet tulisi olla selvät. Alumni myös 

kommentoi, että vierailevilla opettajilla ei ole monesti käyttää paljoa aikaa 

opetukseen, joten niiden käyttö on siltä osin vähän kyseenalaista. 

Yhden muun kyselyyn vastanneen alumnin mielestä ympäristöalan opinnot 

ovat melko irrallaan substansseista alan monipuolisuuden takia, ja ehdotti 

ympäristöalan opetuksen integroimista muihin tekniikan alojen opetukseen 

niin, että opiskelija opiskelee esimerkiksi muun tekniikan alan koulutuksen, 

mutta erikoistuu oman alansa tehtäviin ottaen huomioon sen alan 

ympäristönäkökulmat. Opinnot saisivat tällä tavoin enemmän 

uskottavuutta. 

Muita vapaita kommentteja oli, että ammattikorkeakoulu voisi valita 

erikoistumisalansa, joihin panostettaisiin, jolloin valmistuvien insinöörien 

osaamista saataisiin järkevöitettyä. Uusiutuvan energian ja kiertotalouden 

kehityksessä ja osaamisessa on valtava potentiaali tulevaisuudessa. 

Yhdyskuntasuunnittelu muuttuu entistä osallistavammaksi ja 

projektiluontoisemmaksi. Projektinhallinta, suunnittelijan roolin 
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muuttuminen katalysaattorimaisempaan suuntaan ja innovatiivisuus 

ihmisläheisessä kaupunkisuunnittelussa ovat tulevaisuuden haasteita 

yhdyskuntasuunnittelijalle. Miljöösuunnittelun lopettaminen koettiin hyväksi 

asiaksi. LAMK:n ympäristökoulutuksella on paljon kehittämisen varaa. 

4.5 Poimintoja työnantajien haastatteluista 

Kyselytutkimuksessa oli mukana työnantajaedustajia Lassila & Tikanoja 

Oyj:stä, Ramboll Finland Oy:stä ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:stä. 

Mukana oli myös lisäksi vuonna 2015 eläköitynyt, ansiokkaan uran 

Lahden seudun ympäristöpalvelujen ympäristöjohtajana palvellut henkilö. 

Haastateltavien yhteystiedot saatiin LAMK:n yhteistyölistalta em. henkilöä 

lukuun ottamatta, johon allekirjoittanut on tutustunut aikaisemmissa 

työtehtävissä. Yhteistyön muotoja on ollut harjoitteluja, opinnäytetöitä, 

vierailuja ja erilaisia opiskelijaprojekteja. Haastattelut suoritettiin suullisesti 

keväällä 2016. 

Työnantajien mielestä LAMK:n tulisi insinöörien koulutuksessa panostaa 

huomattavasti enemmän projektinhallintaan, ja ennen kaikkea sen 

johtamiseen, koska sitä ei nähty insinöörien vahvimpana osaamisalueena. 

Projektin johtamiskyvyt ja -taidot koettiin hyvin puutteellisiksi ja tältä osin 

kaivattiin voimakkaampaa panostusta. Tulevaisuuden tärkeimmät osa-

alueet arvioitiin olevan vesien suojelu ja kiertotalous. Työnantajien 

mielestä insinöörien tulisi ehdottomasti hallita CAD-ohjelman käyttöä ja 

matemaattista ajattelua. Työnantajat näkivät, että työnjohtotaitoa voisi olla 

enemmän opetussuunnitelmassa. Erittäin tarpeellisena asiana koettiin 

verkostoituminen yritysten ja opiskelijoiden kesken, jota tulisi olla 

enemmän opiskelussa. Myös yritysmaailman talousasioiden ja siihen 

liittyvän dynamiikan ymmärtäminen koettiin tärkeäksi insinöörille, koska 

sen yksinkertaisen asian ymmärtäminen, että yritys ei voi toimia ilman 

voittoa, ei välttämättä ole mikään itsestäänselvyys vastavalmistuneelle 

insinöörille. Muuta lisättävää työnantajien puolelta oli ympäristöinsinöörin 

tarve hyvään englannin kielen taitoon, joka on ollut insinööreillä ”hieman” 

hukassa sekä pienenä huomautuksena todettiin ruotsin kielen 
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tarpeettomuus täällä Suomessa. Insinöörin motivaatio nähtiin myös 

oleellisena asiana: ”motivoitunut insinööri on paras insinööri”.  (Nikkilä 

2016, Porra 2016, Seppälä 2016 & Vanhala 2016.) 

4.6 Tulosten analysointia 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lahden ammattikorkeakoulusta 

(LAMK) vuosina 2009 – 2016 valmistuneiden ympäristöinsinöörien (AMK) 

koulutuksessa saavutettuja osaamistarpeita ja työelämävalmiuksia. 

Osaamistarveselvityksessä otettiin huomioon myös työnantajien 

näkökulma. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi Lahden 

ammattikorkeakoulu, joka halusi hyödyntää kyselyn tietoja tulevaisuuden 

opetussuunnitelmien laatimisessa ympäristöinsinöörien 

koulutusohjelmassa. Opinnäytetyötä varten suunniteltiin ja toteutettiin 

sähköisesti lähetettävä Webpropol-kyselytutkimus, joka lähetettiin 

ympäristöteknologian koulutusohjelman alumneille sähköpostin kautta. 

Kyselyn ajankohta oli 12.4.2016 – 28.4.2016. 

Osaamistarveselvityksen kysely alumneille olisi ollut kattavampi 

korkeamman vastausprosentin myötä. Vastausprosentti jäi 

kokonaisuudessaan 48 %:iin. 93:sta alumnista yhteensä 73 henkilöä avasi 

kyselylinkin, jonka jälkeen 45 henkilöä vastasi lopullisesti kyselyyn. Lisäksi 

eri kysymyksissä vaihteli vastauslukumäärä 33 – 45 välillä. 

Vapaissa kommenteissa tuli ilmi ympäristöteknologian koulutusohjelman 

laaja-alaisuuden hyödyttömyys ympäristöalan työpaikkojen kanssa, koska 

erikoistuminen ja syventyminen oli jäänyt vähäiseksi. Myös kurssien 

opetuksen taso koettiin vaihtelevana. LAMK:n toiminnassa nähtiin paljon 

kehittämisen varaa. 

Kaikki työnantajat joihin otettiin yhteyttä, suostuivat haastatteluun. 

Työnantajat kertoivat paljon työelämälähtöisiä neuvoja, kuten 

yritysmaailman tuntemista, verkostoitumista ja johdon ja projektityön 

hallitsemista. Työnantajat näkivät, että opiskelun tulisi olla lähempänä 

työelämää. 
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Koska selvityksen tavoitteena on tuottaa hyödyllistä informaatiota 

tulevaisuuden ympäristöteknologian opetussuunnitelmien laatimisessa 

Lahden ammattikorkeakoulussa, tulosten lopullisesta hyötyarvosta päättää 

LAMK.  

Kyselyyn vastanneiden ikähaarukka oli alle 25-vuotiaista 44-vuotiaisiin. 

Isoin ikäryhmä oli 25-29 -vuotiaiden ryhmä, jonka prosenttimäärä oli 43 %. 

Seuraavaksi isoin oli alle 25-vuotiaiden ryhmä ja kolmanneksi isoin 30 - 34 

-vuotiaiden ryhmä. Naisia vastanneista oli 65 % ja miehiä 35 %. 

Ympäristöinsinöörien varhaisin opintojen aloitusvuosi oli 2005 ja myöhäisin 

2012. Vuonna 2012 oli eniten insinöörejä eli 32 %. Ympäristöinsinöörien 

valmistumisvuodet jakautuivat vuosiin 2009 - 2016. Isointa ryhmää edusti 

vuosi 2016, jossa valmistuneista oli 21 %. 

Vastanneista suurin osa (37 %) oli suuntautunut miljöösuunnitteluun, 

toiseksi eniten (26 %) oli suuntautunut ympäristönsuojelutekniikkaan ja 

kolmanneksi eniten (19 %) ympäristötekniikkaan. 

Tämänhetkiseen statukseen 72 % ilmoitti olevansa töissä, 19 % 

työttömänä ja 7 % opiskelijana. Työllistymisnopeudessa 44 % oli 

työllistynyt noin 1 kk:ssa, 12 % noin 3 kk:ssa ja 20 % 3 – 6 kk:ssa. 

Työpaikkojen lukumäärässä valmistumisen jälkeen 57 % ilmoitti niitä 

olevan vain yksi. 24 % vastanneista ilmoitti 2 kpl. 54 % vastasi saaneensa 

koulutusta vastaavaa työtä, kun taas 26 % ei saanut koulutusta vastaavaa 

työtä. 15 % ei ollut alan töissä. 

Työpaikan sijainnissa 38 % vastanneista oli Lahdessa tai sen 

lähiseuduilla, 32 % oli pääkaupunkiseudulla ja 27 % oli muualla 

Suomessa. Vastanneista 44 % oli kunnalla töissä, 25 % 

konsulttiyrityksessä ja 19 % yksityisellä sektorilla. Toimenkuvassa 46 % 

vastanneista oli asiantuntijatöissä, 24 % oli suorittavassa työssä, 12 % 

työnjohdossa ja 9 % kenttätyössä. 

Työn sisällössä CAD-suunnittelua sisälsi 100 %, jätehuoltoa yli 80 %, 

kaavoitusta yli 70 %, paikkatietoa yli 60 % ja raportointia yli 60 %. Muita oli 
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jätevesi (50 %), kiertotalous (40 %), vihertoimi (yli 40 %) ja esimiestehtävät 

(yli 30 %). 

Koulun antamissa valmiuksissa eri osa-alueilla jätehuolto, näytteenotto ja 

mittaukset ja kielitaito saivat korkeimman arvosanan eli 3,5 kun arvosanat 

oli ilmoitettu asteikolla 0 – 4. CAD-suunnittelu, vesiensuojelu, kiertotalous, 

jätevesi, kaavoitus, raportointi, vihertoimi ja pilaantuneen maan kunnostus 

saivat noin 3 tai enemmän. Esimiestehtävät sai alhaisimman arvosanan eli 

noin 1,5. 

Tulevaisuuden osaamistarpeissa projektinhallinta ja CAD-suunnittelu 

saivat suurimman painoarvon eli yli 90 %. Paikkatieto sai yli 70%, 

digitalisaatio ja jätehuolto yli 60 %. Profiloitumisen tarpeessa 67 % 

ympäristöinsinööreistä koki sen hyödylliseksi ja 33 % koki sen 

hyödyttömäksi. 

Alumnien vapaissa kommenteissa koulutusohjelma koettiin liian laaja-

alaisena ja hajanaisena. Opiskelu nähtiin liian ympäripyöreänä, josta 

puuttui syventävä perehdytys. Painoarvoa annettiin enemmänkin 

ammattiaineisiin ja mahdollisuuteen suuntautua johonkin tiettyyn osa-

alueeseen. LAMK:n toiminnassa nähtiin paljon kehittämisen varaa etenkin 

kursseissa yleisesti sekä koulutuksen tarjoamisessa. Opettajien 

asiantuntijuus tai pedagogiset kyvyt eivät vakuuttaneet insinöörien 

kouluttamisessa. Ympäristöteknologian liittäminen muun tekniikan alan 

koulutuksen syventäväksi vaiheeksi nähtiin hyvänä ideana. Uusiutuvan 

energian ja kiertotalouden potentiaalisuus nostettiin esille ja opiskelun 

projektiluontoisuus ja projektinhallinta nähtiin keskeisenä asiana. 

Haastatteluihin vastasi neljä työnantajaa yritysmaailmasta. Työnantajien 

mielestä projektinhallinta ja -johtaminen tulisi olla osa insinöörien 

perustaitoja. Vesien suojelu ja kiertotalous nähtiin tulevaisuuden 

tärkeimpinä osa-alueina. Insinöörien tulisi myös hallita CAD-ohjelman 

käyttöä ja matematiikkaa. Ympäristöteknologian opetussuunnitelmaan 

tulisi lisätä työnjohtotaitoa. Lisäksi opiskelussa tulisi olla enemmän 

verkostoitumista yritysten ja opiskelijoiden kesken. Yritysmaailman 
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dynamiikan ymmärtäminen nähtiin oleellisena. Kielistä englannin kielen 

taito koettiin hyödyllisimmäksi. 

Lopullisena yhteenvetona voidaan todeta, että sekä opiskelijat että 

työnantajat näkivät työelämälähtöisyyden, CAD-ohjelman käytön ja 

projektinhallinnan oleellisena asiana insinöörin osaamistaidoissa. Myös 

painoarvon antaminen ammattitaidolliseen erikoistumiseen tuli esille 

kummankin osapuolen näkemyksissä. 
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5 POHDINTA 

Tässä opinnäytetyössä kyselytutkimukseen vastanneiden lukumäärä oli n. 

45 vaihdellen hieman kysymyskohtaisesti. Näin pieni vastausten 

lukumäärä ei välttämättä anna vastausten tulkintaa ajatellen kuin ehkä 

vain hyvin karkeistettuja suuntaviivoja. Tällaisia kyselyjä silmällä pitäen 

olisikin suotavaa, että kaikki oppilaitoksesta valmistuneet alumnit olisivat 

tietyn ajan valmistumisensa jälkeen velvollisia osallistumaan tiettyyn 

määrään kyselyjä ja tällä tavoin mahdollisesti auttaisivat parantamaan 

koulutuksen sopeuttamista vastaamaan senhetkisiin ja ennen kaikkea 

tulevaisuuden haasteisiin. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa opiskelijat 

voitaisiin sitouttaa hieman pidempään vuorovaikutussuhteeseen. 

Olosuhteet huomioon ottaen kyselyyn vastattiin melko kattavasti. 

Kerättyjen kyselytietojen pohjalta voi tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä 

koulutuksen kehittämistyössä. 

Jos miettii ympäristöalan työllistymistä, LAMK voisi edesauttaa sitä uusien 

yhteistyökumppanien jatkuvalla etsimisellä, kuten se on sitä tehnyt joka 

vuosi. Kyselytutkimuksen mukaan vain noin puolet alumneista olivat 

työllistyneet oman alansa työpaikkaan. Vaikka kyselyn otanta oli melko 

pieni, LAMK voisi tehdä joka vuosi kattavan tutkimuksen alumnien 

työllistymisestä oman alan töihin. Tämä kuitenkin kertoo siitä, onko 

ympäristötekniikan tutkinnolla houkuttavuutta ja painoarvoa 

työmarkkinoilla. Myös työelämän asiantuntijoilta tulisi saada enemmän 

informaatiota, vastaako ympäristötekniikan tutkinto työelämän tarpeita. 

LAMK voisi esimerkiksi kysyä tästä työnantajilta työharjoittelupaikkojen 

yhteydessä tai ottaa yhteyttä alumnien työpaikkoihin jälkikäteen. 

Sekä alumnien että työnantajien tulokset korreloivat LAMK:n 

ympäristöalan osaamistarpeet Päijät-Hämeessä -raportin kanssa. 

Ympäristötekniikan opiskelu nähtiin liian laaja-alaisena ja 

teoriapainotteisena, jotta se vastaisi työelämän tarpeita tai antaisi eväitä 

työelämään. Kyselyn tuloksissa koettiin erittäin tarpeelliseksi yksilöidympi, 

fokusoituneempi ja käytännönläheisempi opiskelu, jossa korostuisivat 

työelämän vaatimukset ja odotukset. Jos LAMK haluaa parantaa 
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työelämän tarpeiden vastaamista, tulisi sen lisätä osaamista 

verkostoitumisessa ja projektityötaidoissa, jotka ovat työelämän 

perustaitoja. Myös kielitaidon, kuten englannin, lisääminen nähtiin 

keskeisenä työelämässä pärjäämisen kannalta. Tällä hetkellä pari 

englannin tai ruotsin kielen kurssia on aivan liian vähän 

opetussuunnitelmassa. Jos miettii ympäristöopiskelun tarjoamaa 

substanssiosaamista, se on periaatteessa hyödytöntä, koska 

käytännönläheiset projektit opettavat jo itsessään tarpeelliset tiedot 

työelämävalmiuksien kannalta. Opiskelija voi myös omalla ajallaan 

kartuttaa tarvittavaa substanssiosaamista opintojen sivussa. 

Jos miettii LAMK:n ympäristötekniikan opetussuunnitelmaa, niin on hyvä 

asia, että ympäristönsuojelutekniikka ja energia-asiat on fuusioitu yhdeksi 

opintokokonaisuudeksi yhdyskuntasuunnittelun jäädessä omaksi. Tällä 

tavoin voidaan keskittyä kahteen kokonaisuuteen kattavammin ja 

syvemmin. Ehkä olisi vielä parempi, jos esimerkiksi 

ympäristönsuojelutekniikkaan keskityttäisiin pelkästään omana 

kokonaisuutena ja energianäkökulma jätettäisiin pois, tai toisin päin. 

Maailman nykyisessä tilanteessa ilmastonmuutos, jäteongelmat ja 

hyödynnettävissä olevien luonnonvarojen vääjäämätön väheneminen 

tarjoavat kysyntää tulevaisuuden ympäristöasiantuntijoille. Sekä Sitran että 

Suomen hallituksen mukaan puhtaat teknologiat, biotalous ja 

infrastruktuuri tarjoavat merkittävän kasvupotentiaalin Suomessa. 

LAMK:lla on mahdollisuus antaa opiskelijoille kattavat tietotaidot 

ympäristöhaasteisiin vastaamiseen, mutta vain jatkuvan ennakoinnin, 

ajankohtaisen tiedon päivittämisen ja työelämäläheisyyden avulla. 

Muuttuvassa maailmassa uusiutumiskyky ja ajan tasalla oleminen on 

välttämätöntä globaalissa kontekstissa. 

Tässä opinnäytetyössä esitettyjä tuloksia voidaan hyödyntää suuntaa-

antavasti LAMK:n ympäristöteknologian koulutusohjelman kehittämisessä. 

On suositeltavaa, että insinöörit, jotka ovat valmistumassa tai jo 

valmistuneet LAMK:n ympäristöteknologian koulutusohjelmasta, pääsevät 
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osallistumaan LAMK:n työelämävalmiuksien kartoitukseen 

tulevaisuudessakin. 
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