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1. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 

 

Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund – SEFE ry teetti keväällä 2011 

tutkimuksen, joka kartoitti yritysten ja organisaatioiden päättäjien käsityksiä kauppatieteiden 

kandidaattien ja maistereiden osaamisesta. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten johtajat ja 

rekrytoinnista vastaavat hahmottavat kandidaatin ja maisterin osaamisen eroja, ja millainen 

mielikuva kauppatieteilijöiden osaamisesta heillä on. Lisäksi kartoitettiin näkemyksiä siitä, 

mitä kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden odotetaan osaavan, ja miten 

kilpailukykyisiä kauppatieteilijät ovat työmarkkinoilla. 

Tutkimuskokonaisuus muodostui kahdesta vaiheesta: sähköisestä kyselystä ja 

teemahaastatteluista. Kysely muodosti pohjan haastatteluille, joissa käytiin läpi kyselyn 

tuloksia ja keskusteltiin aiheesta laajemmin. Kyselyn lopussa oli myös kysymyksiä, jotka 

liittyivät kauppat. yo Anna Hartikaisen pro gradu -tutkielmaan. Hän tarkastelee 

tutkimuksessaan SEFEn toimeksiannosta työnantajien panostuksia ja asenteita ekonomien 

ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen.  

Tutkimuksen suoritti Empiros Oy, liikkeenjohdon konsultointiin ja tutkimukseen sekä 

markkinointiin ja viestintään erikoistunut asiantuntijayritys. Tutkimuksen toteutukseen ja 

analysointiin osallistuivat johtamisen ja laadullisten tutkimusmenetelmien dosentti KTT 

Heidi Keso, markkinoinnin KTT Minttu Lampinen sekä terveydenhuollon lehtori emerita 

THL Ranja Aukee. Tutkimus tehtiin yhteistyössä tilaajan edustajan tutkimuspäällikkö FT 

Juha Oksasen kanssa. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kauppatieteellisille yksiköille ja opetuksen 

kehittäjille siitä, millaisia odotuksia tutkimuksen kohderyhmällä on kauppatieteilijöille. 

Tutkimus tuo näin SEFE ry:n muiden viimeaikaisten tutkimusten rinnalle rekrytoivien 

organisaatioiden päättäjien näkemyksiä ja ajatuksia kauppatieteilijöiden osaamisesta. Lisäksi 

haluttiin herätellä sellaisten toimialojen ja sektoreiden johtajistoa, jotka eivät ole 

työskennelleet kauppatieteilijöiden kanssa. Kyse on aloista, joille ekonomit eivät vielä ole 

juurikaan sijoittuneet, mutta joilla olisi toiminnan luonteen kannalta tarvetta 

ekonomiosaamiselle. Tällaiseksi alaksi nostettiin sosiaali- ja terveysala, joka on nopeasti 

kasvava ja muuttuva ala markkinoiden jatkuvasti kasvaessa ja avautuessa yksityiselle 

kilpailulle erilaisten ostopalvelusopimusten myötä.  
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Tutkimuksen tuloksia on analysoitu myös kauppatieteellisen koulutuksen suunnittelun ja 

kehittämisen tueksi.  Tulokset julkistaan SEFEn raporttisarjassa syksyllä 2011 ja niistä 

tiedotetaan jäsenkirjeessä, Ekonomi-lehdessä, lehdistötiedotteena sekä sosiaalisen median 

avulla.  
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2. Tutkimusaineisto 

 

2.1 Aineiston keruumenetelmät ja kohderyhmät  

 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä kauppatieteilijöistä ja heihin liitetyistä 

mielikuvista. Kysymyksien teemana olivat kandidaatin ja maisterin osaamistasojen erot, 

tyypillisimmät kauppatieteilijän osaamisalueet ja kauppatieteiden koulutuksen antamat 

esimiestaitovalmiudet. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä kauppatieteiden maisterin 

mahdollisuuksista edetä johtamis- ja asiantuntijatehtäviin neljällä eri sektorilla, sitä, 

millainen mielikuva vastaajilla oli tyypillisestä kauppatieteilijästä ja miten 

kauppatieteilijän vetovoimaa työelämässä voidaan parantaa. 

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä, joka lähetettiin vastaajille 25.3.2011. 

Kohdejoukoksi valittiin yritysten ja organisaatioiden johtoasemassa olevia johtajia ja 

päällikköjä, koska heidän katsottiin olevan parhaita asiantuntijoita tutkimukseen 

liittyvistä teemoista puhuttaessa. Kyselylomake on liitteessä 1. Yritysten osoitteet valittiin 

siten, että kaksi kolmasosaa yrityspäättäjistä oli pääkaupunkiseudulta, ja loput 

tasapuolisesti ympäri Suomea. Lisäksi valintakriteereinä olivat yrityksen koko sekä 

toimiala. Yrityksen ja organisaatioiden joukko jakautui mikro-, pk- sekä suuriin yrityksiin. 

Toimialoiksi valittiin teollisuus-, kauppa-, finanssi- ja ICT- sekä lisäksi julkinen ala, josta 

vielä erotettiin sosiaali- ja terveysala omaksi kategoriakseen. Ensimmäiset neljä toimialaa 

ovat sellaisia, jotka tyypillisesti työllistävät kauppatieteilijöitä. Näiden lisäksi haluttiin 

selvittää, miten hyvin kauppatieteilijöitä tunnetaan julkisella sektorilla ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen piirissä. Sosiaali- ja terveysala on valittu mukaan tutkimukseen siksi, 

että kyselyllä haluttiin herättää alan päättäjä pohtimaan kauppatieteilijän osaamisen 

hyödyntämistä tällä voimakkaassa muutoksessa olevalla alalla.  

Kohderyhmän valintakriteerit laadittiin siten, että kyselyllä saataisiin laadullisesti 

mahdollisimman edustava vastaajajoukko vastaamaan tutkimuksessa esitettyihin 

kysymyksiin ja väitteisiin. Kaikkiaan alkuperäisessä kohdejoukossa oli 1431 yritystä tai 

organisaatiota, mutta sähköpostiosoitteiden virheellisyyksien johdosta kysely lähti lopulta 

1225 organisaatioon. Kahden uusintakyselyn jälkeen vastauksia saatiin 80 eli noin 7 

prosenttia kyselyn vastaanottaneista (1225) vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 

alhaisempi kuin sähköisissä kyselyissä yleensä. Sähköisten kyselyjen vastausprosentti 
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vaihtelee, mutta on tyypillisesti 20–30 %. Sähköpostit kohdistettiin kauppatieteilijöitä 

rekrytoiville tai heidän esimiehenään toimiville päättäjille. Kyselyn vahvuutena voidaan 

pitää sitä, että vastausaineisto oli laadullisesti hyvä ja vastaajat olivat asiantuntevia ja 

motivoituneita. Tutkittavan asian kannalta vastaajajoukko on hyvin relevantti (ks. 

Ronkainen, 2008), sillä juuri organisaatioiden päättäjien kokemuksia kyselyllä pyrittiin 

keräämään ja he ovat myös niitä, joiden näkemys kauppatieteilijän osaamisesta on tärkeä 

tulevaisuuden koulutusta suunniteltaessa. Vastaajat myös vastasivat kaikkiin 

kysymyksiin ja kirjoittivat näkemyksiään avoimiin kysymyksiin. Julkiselta sektorilta, 

lisättynä sosiaali- ja terveyspalveluilla, saatiin vastauksia hyvin eli 26 prosenttia kaikista 

vastaajista.  

Tässä raportissa kauppatieteilijällä tarkoitetaan yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin 

tai maisterin tutkinnon suorittanutta henkilöä.  

 

2.2 Kyselyn kohderyhmän taustatiedot 

 

Kuviossa 1 esitetään kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden edustamien toimialojen 

jakauma. Vastaajien enemmistö (63 %) oli teollisuuden tai muun julkisen alan 

palveluksessa.  

                    

Kuvio 1. Vastaajien edustamien toimialojen jakauma 
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Vastaajien yrityksen tai organisaation koko jakautui siten, että vastaajista lähes puolet 

(49%) toimi suurissa yrityksissä (250 henkilöä tai enemmän työllistävä), lähes kolmannes 

(32 %) keskisuurissa (50–249 henkilöä työllistävät) ja noin joka viides toimi pienissä 

organisaatioissa (alle 50 henkilöä työllistävät).  

Finanssin ja kaupan alan vastaajat ovat perinteisiä kauppatieteilijöiden työllistäjiä, mutta 

näiden alojen päättäjien vastausprosentti jäi yllättävän pieneksi. Myös ICT-sektorilta 

saatiin suhteellisen niukasti vastauksia. Sen sijaan teollisuuden alan ja julkisen alan 

päättäjät vastasivat kyselyyn varsin hyvin. Julkinen ala on koulutuksen kehittämisen 

kannalta mielenkiintoinen, sillä se voi tarjota hyvin erilaisia kehittämistehtäviä 

kauppatieteilijöille.  

Vertailtaessa niitä vastaajia, joilla on kokemusta kauppatieteilijöistä ja niitä, joilla ei ole 

omakohtaista kokemusta, oli mielenkiintoista todeta, ettei vastauksissa syntynyt 

juurikaan eroja. Suurimmassa osassa vastauksia erot eivät olleet merkittäviä, mikä kertoo 

siitä, että kauppatieteilijöiden osaamisesta on vahva mielikuva. Tähän mielikuvaan ei 

juurikaan vaikuttanut se, oliko vastaaja itse rekrytoinut tai toiminut esimiehenä 

kauppatieteilijöille.   

Vastaajien organisatorinen asema käy ilmi kuviosta 2. Vastaajista suurin osa edusti ylintä 

tai keskijohtoa, mikä oli kyselyn vastausten laadun kannalta hyvä asia, sillä heillä on 

päätösvaltaa henkilöstön valinnassa ja näkemystä organisaation osaamistarpeista.  

Kyselyyn vastanneiden joukko jakautui sukupuolen mukaan tasaisesti siten, että naisten 

osuus vastaajista oli 53 prosenttia ja miesten 48 prosenttia. Sekä vastanneiden 

sukupuolijakauma, toimiala että organisatorinen asema osoittavat aineiston olevan 

relevanttia suhteutettuna siihen, mitä kyselyllä haluttiin selvittää.  
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Kuvio 2. Vastaajien organisatorinen asema 

 

Ylivoimaisesti eniten vastauksia (60 %) tuli pääkaupunkiseudulta. Seuraavaksi eniten 

niitä tuli Länsi- ja Sisä-Suomen alueilta. Muiden suuralueiden edustus vaihteli 4–6 

prosentin välillä, lukuun ottamatta Lapin aluetta, josta ei tullut vastauksia lainkaan. 

Kuviossa 3 on esitetty vastaajien organisaatioiden sijainti Suomessa. 
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Kuvio 3. Vastaajien organisaation  maantieteellinen sijainti 

 

Vastaajien enemmistöllä (78 %)  oli kauppatieteellinen koulutus. Seuraavaksi eniten oli 

teknis-tieteellisen koulutuksen saaneita (10 %). Vaihtoehtoa Muu koulutus tarkennettiin 

avoimella kysymyksellä. Vastaukset ryhmittyivät yhteiskuntatieteellisen (muut kuin 

kauppatieteet), oikeustieteellisen ja filosofian aloille. Koulutusala jakautui kuvion 4 

mukaisesti. 
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Kuvio 4. Vastaajien oma koulutusala 

 

Vastaajista 84 prosentilla oli korkeakoulututkinto (alempi 11 % ja ylempi 73 %), ja 

lisensiaatteja tai tohtoreita vastaajista oli yhteensä 11 prosenttia.  

Kyselyyn vastanneista 63 prosenttia oli toiminut alle kuusi vuotta nykyisessä 

tehtävässään. Noin joka viides (21 %) vastaajista oli ollut nykyisessä tehtävässään yli 10 

vuotta ja 6–9 vuotta olleita oli 16 prosenttia. Tämä jakauma on samansuuntainen kuin 

Haapasalon (2009) pro gradu -tutkielmassa, jossa Ekonomiliiton jäsenistöstä 54 prosenttia 

oli toiminut alle kuusi vuotta nykyisessä tehtävässään.   

Vertailu pitkään tehtävässä olleiden (yli 10 vuotta) ja alle kuusi vuotta työskennelleiden 

vastauksien välillä ei osoittanut merkittäviä eroja. Näin ollen mielikuva ja kokemus 

kauppatieteilijöiden osaamisesta ja osaamistarpeista oli hyvin koherentti vastaajien 

keskuudessa eikä näyttänyt merkittävästi muuttuvan vastaajan työkokemuksen 

lisääntyessä. 
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Suurimmalla osalla vastaajista (63 %) oli kokemusta ekonomien esimiehenä toimimisesta. 

He olivat joko toimineet esimiehenä ja / tai olleet mukana rekrytoimassa 

kauppatieteilijöitä, jotka olivat valmistuneet vuoden 2005 jälkeen.   

 

2.3 Tutkimuslomakkeen ja haastattelujen teemat ja viitekehys 

 

Tällä tutkimuksella selvitetään yritysten ja organisaatioiden päättäjien näkemyksiä 

kauppatieteilijöiden osaamisesta sekä heidän mielikuviaan kauppatieteilijöistä.  

Kysymyksissä kartoitettiin kandidaatin ja maisterin osaamistasojen eroja, 

kauppatieteilijöiden vahvuusalueita, kauppatieteiden koulutuksen antamia 

esimiesvalmiuksia sekä kauppatieteilijän kilpailukykyisyyttä työmarkkinoilla. 

Lisäksi kysyttiin kauppatieteiden maisterin mahdollisuuksista edetä johtamis- ja 

asiantuntijatehtäviin.  

Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajan taustatietoja valmiiksi standardoiduilla 

kysymyksillä, kauppatieteilijöiden osaamis- ja kehittämisalueita kartoitettiin likert-

tyyppisellä viisiportaisella asteikolla. Lisäksi pyysimme vastaajia kertomaan avoimissa 

vastauksissa, mitä taitoja kauppatieteilijöille pitäisi opettaa nykyisten lisäksi, tai mihin 

osaamisalueisiin tulisi koulutuksessa keskittyä enemmän. Lopuksi pyysimme vielä 

vastaajia kertomaan, mitkä osaamisalueet olivat hyödyttäneet vastaajia heidän edetessään 

omalla urallaan .  

Kyselyn rakentamisessa on käytetty Suomen Ekonomiliiton tutkimuksia. joiden 

perusteella valittiin tutkimuksen kannalta oleelliset kysymykset ja väittämät. 

Valtionvarainministeriön asetus kandidaatin ja maisterin tutkinnosta toimi ohjenuorana 

kootessamme väittämiä kauppatieteilijöille annettavasta opetuksesta. Lopussa 

vertasimme tuloksia myös tulevaisuuden työn mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin 

tarkastelemalla työelämän tutkimuksia ja johtamistutkimuksia kauppatieteilijän 

opetuksen ja osaamisen suuntaamiseksi. 
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2.4 Teemahaastattelut 

 

Kyselyn tuloksia syvennettiin organisaatioiden päättäjille tehdyillä teemahaastatteluilla. 

Haastateltavia pyydettiin kommentoimaan kyselyn tuloksia ja kertomaan oma 

näkemyksensä kysymyksiin tai väittämiin.  Haastattelun kohderyhmä oli valittu Etelä-

Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomi ja Itä-Suomen alueilta verkostojen avulla ja ns. 

lumipallomenetelmällä: haastateltavilta kysyttiin, keitä he suosittelisivat seuraaviksi 

haastateltaviksi. Haastateltavia oli yhteensä 12 henkilöä. Heidän edustamansa 

organisaatiot olivat eri toimialoilta ja jakautuivat siten, että jokaisesta kyselyn 

toimialaluokasta oli ainakin yksi haastateltava. Haastateltavat kuuluivat ylimpään 

johtoon, keskijohtoon sekä ylempään keskijohtoon. 
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3. Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin osaaminen 

 

3.1 Kauppatieteilijän vahvuusalueet 

 

Vastaajia pyydettiin valitsemaan 11 vaihtoehdosta haluamansa määrän osaamisalueita, 

jotka kuvasivat parhaiten kauppatieteilijän hallitsemia aihealueita. Kuviossa 5 esitetään 

vastaajien valinnat aihealueittain. Kuvan mukaan kauppatieteilijä hallitsee tyypillisesti 

parhaiten laskentatoimen (83 %) ja markkinoinnin tehtävät (58 %). Lisäksi tulokset 

osoittavat, että heidän katsottiin hallitsevan rahoituksen, kansantalouden ja johtamisen 

tehtäviä. Loput esitetyt aihealueet saivat vähemmän vastauksia ja jäivät alle 20 prosentin.  

 

 

Kuvio 5. Kauppatieteilijöiden hallitsemat osaamisalueet 
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Haastattelujen mukaan kyselyn vastaukset vastaavat hyvin sitä kuvaa, joka heilläkin on 

kauppatieteilijöistä. Ylivertaisina osaamisalueina pidettiin laskentaan ja rahoitukseen 

liittyvää osaamista sekä markkinointiosaamista. Ylivertaisina osaamisalueina tarkoitetaan 

alueita, jotka kauppatieteilijät hallitsevat ja joilla on kysyntää:  

”Laskentatoimen ammattilaisista on kova pula työmarkkinoilla. Ei tarvita muuta kuin 

tiukka linja perinteisen laskentatoimen ja raportoinnin suhteen.”  

(Toimitusjohtaja ja hallitustyöskentelyn ammattilainen, ICT ja teollisuus.)  

Pääasiassa kaikki haastateltavat hyväksyivät tämän näkemyksen kauppatieteilijän 

kolmesta vahvasta osaamisalueesta: laskentatoimi, markkinointi ja rahoitus. Jotkut 

haastateltavat olisivat nostaneet joitakin muita osaamisalueita edellisten rinnalle tai ohi. 

Esimerkiksi johtaminen oli sellainen aihealue, jota useammat haastateltavat olisivat 

kuvanneet jonkin verran paremmilla arvosanoilla, kuin mitä tulokset antoivat ymmärtää. 

Se onkin jonkin verran enemmän tunnettuutta saanut osaamisalue nykyään, kuten myös 

Haapasalon (2009) tutkielma vahvistaa. 

Mielikuvaa kauppatieteilijästä laskennan vahvana ammattilaisena vahvistanee se, että 

liiketaloustiede on Suomessa ja Saksassa ollut pitkään laskentatoimipainotteista. Sen 

sijaan amerikkalainen liiketaloustiede on painottanut johtamiskysymyksiä 

liiketaloustieteen alan kehityksen alkuvaiheissa (Kettunen, 2011). Haapasalon (2009) 

tutkielman mukaan keväällä 2009 Suomen Ekonomijärjestön jäsenillä oli yli 4000 eri 

työtehtävänimikettä.  Yleisin nimike kauppatieteilijöillä oli toimitusjohtajan nimike (1752), 

talouspäällikkö tai -johtaja, ja tilintarkastajan nimikkeitä oli yhteensä 2783 nimikettä ja 

markkinointipäälliköitä 440. Lukumäärällisesti kauppatieteilijät työskentelevät siis 

vahvasti rahoituksen ja laskennan alalla sekä markkinoinnissa.  

 

3.2 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin osaamisten vertailu 

 

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin, miten kauppatieteen kandidaatin ja maisterin osaaminen 

eroavat toisistaan. Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriopetuksen tavoitteita on kuvattu 

tutkintoasetuksessa vuonna 2004 ja SEFEn koulutuspoliittiset suuntaviivat  -raportissa vuonna 

2000.  Näiden asiakirjojen perusteella laadittiin väittämät, joilla kartoitetaan suomalaisen 
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yliopistotasoisen kauppatieteiden koulutuksen saaneiden kilpailukykyä ja haluttavuutta 

työmarkkinoilla. Tässä kyselyssä ei kysytty muiden liiketaloutta opiskelleiden (MBA, 

tradenomi, merkonomi tms.) osaamistasosta, mutta heidän osaamistaan oli mahdollista 

verrata ja kommentoida avoimissa vastausvaihtoehdoissa sekä tutkimuksen 

haastatteluvaiheessa. 

Valtioneuvoston tutkintoasetusta mukaillen kauppatieteiden kandidaatin koulutus tähtää 

siihen, että kandidaatti hallitsee liiketoimintaosaamisen perusteet ja hänellä on edellytykset 

alan kehityksen seuraamiseen. Kandidaatilla on valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja 

tieteellisiin työskentelytapoihin. Lisäksi kandidaatilla on edellytykset ylempään 

korkeakoulutukseen johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kandidaatti osaa 

soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä, ja hänellä on riittävä viestintä- ja kielitaito. 

Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Kauppatieteiden 

kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto (VN:n asetus yliopiston tutkinnoista 

794/2004) 

 

Kauppatieteiden maistereiden koulutus tähtää siihen, että maisterilla on 

liiketoimintaosaamisen hyvä tuntemus sekä oman erikoistumisalueensa syvällisempi 

osaaminen. Maisteri on sosiaalisesti taitava, muutosvalmis henkilö, jolta onnistuvat sekä 

suhdeverkostojen luominen että ryhmätyöskentely usealla eri kielellä. Maisterilla on 

valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, ja hän pystyy 

toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi hänellä on hyvä 

viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. 

Kauppatieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. (VN:n asetus yliopiston 

tutkinnoista 794/2004; SEFEn koulutuspoliittiset suuntaviivat 2000) 

Lisäksi SEFEn koulutuspoliittisissa suuntaviivoissa on määritelty kauppatieteilijän osaaminen 

(kuvio 6). Osaaminen on luokiteltu välineellisiin taitoihin, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, 

liiketoiminnan perusteiden laaja-alaiseen hallintaan ja tieteelliseen orientaatioon. Raportissa ei 

ole tehty eroa kandidaatin ja maisterin osaamisen välillä. 
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Kuvio 6. Kauppatieteilijöiden osaamisen alueet SEFEn koulutuspoliittisen työryhmän raportissa 

(2000) 
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Seuraavaan  kuvioon 7 on koottu vastaajien näkemykset kauppatieteiden kandidaattien ja 

maistereiden osaamisten vertailusta.  

 

Kuvio 7. Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden osaamisen vertailu 

 

Vastaukset osoittivat, että kandidaatilla on taitoja kaikilla esitetyillä alueilla mutta hieman 

vähemmän kuin maisterilla. Vastauksista piirtyi hyvin identtisen muotoinen kuvio, jossa 

jokaisessa väittämässä maistereiden keskiarvot olivat hieman korkeammat kuin 

kandidaattien.  

Yleisesti vastaajat arvioivat maistereiden osaamista arvoilla 4–4,5 (keskiarvo 4,3) ja 

kandidaattien osaamista arvoilla 3–4 (keskiarvo 3,8). Eli kandidaattien ja maistereiden 

osaamistason yleisarviointi on samankaltainen, melko hyvää tasoa. Arvioinneista ei voida 

tehdä johtopäätöstä siitä, että joku esitetyistä osaamisalueista olisi jommallakummalla 

erityisen vahva tai heikko tai puuttuisi kokonaan jommankumman osaamisrepertuaarista. 

Näin ollen vastaukset osoittavat, että maisteritutkinnossa lisätään valmiuksia niillä 

osaamisalueilla, joihin kandidaatin tutkinnossa on saatu perusosaaminen. Osaamisaloittain 

maisterien ja kandidaattien erot nähdään yllättävän pieninä. Suurimmat osaamiserot tulevat 
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siitä, että maistereiden ajatellaan pystyvän paremmin analyyttiseen ajatteluun (3,4 vrt. 4,2), 

verkostoajatteluun (3,6 vrt. 4,2) ja toimivan oman alansa kehittäjänä (3,4 vrt. 4,2). Kuitenkaan 

yksikään kysytyistä alueista ei puutu tai ole heikko kummankaan osaamisalueissa. 

Heikoimmiksi kandidaatit arvioidaan tutkimustaitojen käyttäjinä. Maistereilla tätä taitoa on 

enemmän mutta heidänkin kohdallaan muut osaamisalueet arvioidaan paremmiksi.  

Tätä tukee myös haastateltavien toteamus siitä, että kandidaatit ovat edelleen opiskelijoita, 

jotka täydentävät vielä tietojaan maisteritutkinnossa. Haastattelun yhteydessä haastateltaville 

kerrottiin tuloksista ja näytettiin kyselyn tuloksia. Haastateltavat kuvasivat tuloksia hyvin 

ymmärrettäviksi, sillä ero kandidaattien ja maistereiden välillä on pieni mutta selkeä. 

Kandidaatin saamat arvot osaamisen tasosta ovat tasaisesti maisteria pienemmät. 

Haastateltavien mukaan selitys on se, että kandidaatti ja maisteri opiskelevat samoja asioita, 

mutta maistereiden osaamistasoa pidettiin korkeampana. Arvot sijoittuivat hyvän ja erittäin 

hyvän puolelle, mutta keskiarvojen erot ovat pienet.  

 Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että kandidaatti ei ole vielä valmis maisteri. Toisin 

sanoen oletus on se, että kandidaatti jatkaa tutkintoa maisteriksi. Haastateltavien mukaan 

kandidaatin osaamisella pääsee kyllä alkuun ja töihin, mutta kandidaatille ohjataan enemmän 

rutiiniluontoisia työtehtäviä, kun taas maistereita rekrytoidaan kehittämistehtäviin: 

”Kandidaatin tutkinto ehkä rytmittää opintoja, mutta oletus on, että siitä jatketaan 

maisteriksi”  

(Henkilöstöpäällikkö, sosiaali- ja terveysala) 

”Suomessa tuo kandin tutkinnon asema on edelleen sen verran heikko, että kandia pidetään 

enemmänkin opiskelijana, jolla ovat opinnot vielä kesken, eikä tutkinnolle sinällään anneta 

kovin paljon painoarvoa. Lisäksi se sekoittuu monen työnantajan edustajan mielessä 

helposti tradenomin tutkintoon.” 

 (Henkilöstöpäällikkö, teollisuus) 

Kandidaatti vertautui usein ammattikorkeakouluopiskelijoihin, jolloin heidän katsottiin 

kilpailevan samoista tehtävistä. Tässä kilpailussa he eivät kuitenkaan erotu välttämättä 

edukseen. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että kauppatieteilijät häviävät tradenomeille mm. 

joustavuuden osalta. Tämä käy ilmi SEFEn teettämästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin 

mielikuvia tradenomin ja ekonomin välisistä eroista (SEFEn raportteja 1/2008). Haastatteluista 
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kävi ilmi, että jos maistereita ja tradenomeja verrataan toisiinsa, niin tradenomeilla on 

vähemmän vaatimuksia työnsä suhteen kuin maistereilla. 

”Maisteri on vaativa palkattava. He odottavat heti pääsevänsä johtotehtäviin, mutta meillä 

pitää kasvaa päälliköksi. Ensin tullaan taloon sisälle ja sitten edetään. Helpompi on palkata 

tradenomi, he vaativat vähemmän ja tekevät muitakin hommia kuin pelkkää päällikkötason 

suunnittelua.”  

(Toimitusjohtaja, teollisuus) 

Sekä kauppatieteiden maisterin että kandidaatin koulutus antavat taitoja kaikille kysytyille 

osaamisalueille. Sekä kandidaatit että maisterit saivat hyvä arviot kielten taitajina ja tiedon 

etsijänä. Kandidaattien kolmanneksi parhaat vahvuudet ovat tietoteknisten välineiden hyvä 

hallinta ja niiden käyttömahdollisuuksien tuntemus. Maistereiden osalta kolmanneksi paras 

osaamisalue on kyky ajatella analyyttisesti. Heikoimmat arviot kandidaatit saivat kyvystä 

hyödyntää tutkimustaitojaan työssään ja oman alan kehittämisosaamisesta sekä kyvystä 

hyödyntää verkostoajattelua työssään.  Samoin maisterit saivat myös heikoimmat arviot 

kyvystä hyödyntää tutkimustaitojaan sekä kyvystä ymmärtää ja käyttää tieteellistä tietoa 

työssään. Kolmanneksi heikoin maisterin taidoissa oli kyky hyödyntää verkostoajattelua 

työssään. 

Tieteellisen tiedon hyödyntäminen voi myös olla arvioitu heikoksi, koska sitä taitoa ei tarvita 

heille tarkoitetuissa työtehtävissä. Toisaalta nämäkin taidot olivat asteikossa yli keskiarvon eli 

hyvän tason puolella. Haastateltavien mukaan erityisesti maistereiden taidot ymmärtää ja 

käyttää tieteellistä tietoa työssään sekä analyyttinen ajattelu ovat hyvää tasoa ja erittäin 

tarpeellisia kehitystehtävissä. Juuri kehitystehtäviin maistereiden osaaminen sopii 

haastateltavien mukaan parhaiten. Kyse on myös henkilön omista tavoitteista ja 

osaamisalueista: 

”Loppukädessä työelämässä erot tekee persoonallisuus ja tahto oppia.” 

( Liikkeenjohdon konsultti-yrittäjä, mikroyritys) 

”Joskus firmat ovat ehdottomia sen suhteen, mikä pohjakoulutus hakijalla pitää olla. 

Yleensä se kyllä on neuvottelu- ja persoonallisuuskysymys.”  

(Rekrytointikonsultti,  palvelualat) 
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Maisterin opinnot eivät näin ollen näytä tuottavan tutkimustaitojen hyödyntämisosaamista, 

mutta sen sijaan maistereiden analyyttinen ajattelu on saanut selvästi paremmat arviot, eli 

maisteritutkinto lisää analyyttisen ajattelun taitoa sekä kokonaisuuden hahmottamista. Lisäksi 

oman alansa kehittämisen taito on vahvistunut muita osaamisalueita enemmän 

maisteritutkinnon myötä: 

”Yhden keskeisen osaamisalueen (esim. talous, markkinointi, myynti) riittävän vahva ja 

syvä osaaminen höystettynä kohtuullisella liiketoiminnan kokonaisnäkemyksellä ja 

valmiudella kehittää itseään sekä hankkia lisää tietoa tarpeen mukaan on jo varsin hyvä taso 

kauppatieteilijän perustutkinnon lopputulokseksi työelämän näkökulmasta. Akateemiset 

intressit ovatkin sitten asia erikseen.” 

(Henkilöstöpäällikkö, teollisuus) 

Kyselyn avoimissa vastauksissa kauppatieteilijöitä kuvattiin erittäin osaavina ja ahkerina 

työntekijöinä, sekä heidän osaamistaan katsottiin tarvittavan paljon talouselämän piirissä. 

Kun tarkastellaan sekä kyselyn että haastattelujen tuloksia voidaan sanoa, että 

kauppatieteilijöiden koulutusta arvostetaan paljon. 

Tulokset herättävät pohtimaan, onko tarpeen kouluttaa kandidaatista maisteria, koska jo 

kandidaatti osaa liiketoiminnan perusteet ja hänen kielitaitonsa on hyvä (kaikki arvot yli 

keskiarvon eli hyvin tai erittäin hyvin). Miksi kouluttaisi enemmän samaa, jos se ei tuo 

lisäarvoa? Jos koulutusta jatketaan saman aiheen ympäriltä lisää, tulee kilpailukyvyn nimissä 

pohtia, mitä erityisosaamista lisäkoulutus tuo? 

Koulutuspoliittisten suuntaviivojen kuvaa mukaillen voidaan sanoa, että kauppatieteilijöillä 

on laaja-alainen liiketoiminnan tuntemus, mutta välineellisiin taitoihin ja henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin luetut taidot ovat jääneet vähemmälle huomiolle opetuksessa ja oppimisessa. 

Samoja aiheita ja samansuuntaisia tuloksia saadaan myös seuraavassa kappaleessa, kun 

tarkastellaan kauppatieteilijöiden esimiestaitovalmiuksia. 

Tästä eteenpäin tässä raportissa tarkastellaan kandidaattia ja maisteria yleisnimikkeellä 

kauppatieteilijä niiden välillä osoitettujen erojen vähyyden vuoksi.  
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3.3 Kauppatieteilijän esimiestaidot  

 

Vastaajilta kysyttiin kauppatieteellisen koulutuksen antamia valmiuksia esimiestehtäviin. 

Esimiestaitojen kysymyksen asettelussa on käytetty professori R. Quinnin tutkimusryhmän 

pitkäaikaistutkimusta esimiehiltä vaadittavista taidoista (Quinn et al., Becoming a Master 

Manager, vuosilta 1994–1997). Viitekehys huomioi ajallisen muutoksen liiketoiminnan ja 

johtamisajattelun kehityksessä.  

Teollistumisen kehitys viime vuosisadan alkupuolella ja sen yhteydet tieteeseen ja 

tutkimukseen toivat mukanaan uusia toimintamalleja samalla kun taloustieteen kehittyminen 

alkoi. Näiden mukana liikkeenjohdon mallit alkoivat vakiintua. Erityisesti Euroopassa johto 

keskittyi tuotannon suunnitteluun ja tehostamiseen sekä laskentaan ja investointien 

rahoitukseen. Sen sijaan Amerikassa suunta kääntyi johtamisen toimintamalleihin ja 

organisointiin. Näin ollen liikkeenjohdon ensisijaisia tehtäviä Euroopassa ovat olleet tuotanto- 

ja talouslukujen tuottaminen sekä laskentatoimen kehittäminen, sekä investointitarpeiden 

kasvaessa rahoituslaskenta ja seuranta (Kettunen, 2011). Quinn et al. (em.) tutkimukset 

vahvistavat sitä ajattelua, että tieteellisen liikkeenjohdon alkuajoilla opitut taidot ovat edelleen 

taidoista korostuneimmat vaikka osaamistarpeet ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen.  

Historiallinen käsityksemme johtamisesta vaikuttaa siihen, mitä johtamis- tai esimiestehtäviä 

pidämme tärkeinä. Teollistumisen alkuaikoina tietyt esimiestaidot ovat olleet oleellisia 

liiketoiminnassa. Niitä ovat tuloksen tekoon, laskentaan ja prosessien seurantaan liittyvät 

johtamistaidot. Viime vuosisadan puolen välin jälkipuoliskolla uudenlaiset taidot ovat tulleet 

tarpeelliseksi. Nykyajan johtajilta ja esimiehiltä vaadittuja taitoja ovat ihmisten johtamiseen ja 

itsensä tuntemiseen sekä tiimityöskentelyyn, verkostoitumistaitoihin ja luovaan ajatteluun 

liittyvät osaamisalueet. 

Quinnin et al. esimiestaito -viitekehyksessä tuodaan esiin se, että kaikki edellä mainitut 

aikaisemmin kehittyneet taidot ja nykyisissä olosuhteissa tarvittavat esimiestaidot ovat 

tarpeellisia. Siitäkin huolimatta, että aikaisemmat taitoalueet, ja niiden rinnalle nousseet uudet 

taitoavaatimukset, saattavat näyttäytyä jopa vastakkaisilta toisiinsa nähden. Tällaisia ovat 

muun muassa tehokkuuden korostaminen samanaikaisesti, kun innostetaan tiimejä luoviin 

ratkaisuihin. Uusien taitoalueiden tarve johtamisessa juontaa juurensa yhteiskunnallisista ja 

taloudellisista muutoksista. Näitä ovat markkinoiden avautuminen, energiakriisien ja muiden 

kriisien kohtaaminen ja henkilöstön merkityksen muutokset työvoimatilanteen muuttuessa. 
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Lisäksi työ- ja toimintatapojen muutokset sekä globalisoituminen vaativat uudenlaisia 

esimiestaitoja. 

Kauppatieteilijöiden esimiestaitoja arvioitiin asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa täysin eri mieltä 

ja 5 tarkoittaa täysin samaa mieltä.  Ensimmäiset 10 väitettä (pois lukien yhdessätekemisen 

taito ja ongelmanratkaisutaidot) liittyvät perinteisen johtamismallin osaamisalueisiin. Loput 

seitsemän väittämää (pois lukien delegointi ja tehtävien allokointi) ovat esimiestaitoja, jotka 

on tunnistettu ja todettu välttämättömiksi esimiestaidoiksi liikkeenjohdon tutkimuksissa 

myöhemmin eli 1950-luvun jälkipuoliskolta lähtien.  

 

 

Kuvio 8. Kauppatieteellisen koulutuksen antamat esimiestaidot 

 

Erityisen hyvät taidot kauppatieteiden koulutus antaa tiedon hankintaan ja arviointiin sekä 

budjetointiin ja talousasioiden hoitamiseen (arvot lähellä 4 kuviossa 8). Esimiestaito-

viitekehyksen mukaisesti nämä kyseiset taidot olivat niitä, joita tarvittiin teollistumisen 

ensimmäisellä ja toisella aikakaudella. Ne ovat edelleenkin arvostettuja ja liiketoiminnassa 
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tarvittavia taitoja. Kyselyn tuloksien mukaan voidaan olettaa, että kauppatieteilijät saavat 

näistä asioista tasokasta koulutusta.  

Seuraavat kolme tasavahvaa taitoaluetta ovat ongelmanratkaisutaidot ja yhdessä 

työskentelemisen taidot sekä kokonaisuuksien suunnittelu ja koordinointi (arvo 3,7). Nämä 

ovat myöhäisemmän aikakauden esimiestaitovaatimuksia. Koska nämä taidot ovat 

keskiarvoisesti hallinnassa, se ilmentää siitä, että kauppatieteiden koulutus sisältää jo nyt 

näiden taitojen opetusta ja että nykyisten esimiestaitovaatimusten mukaisia taitoja on opittu 

koulutuksessa. 

Tässä arvioinnissa lähellä keskiarvoja olevia arvoja saivat asioiden ja ideoiden eteenpäin 

vieminen ja asioiden viestiminen muille sekä päämäärien ja sääntöjen asettaminen. 

Heikoimmiksi taidoiksi arvioitiin kykyä hoitaa työyhteisöjen kriisejä, ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen taitaminen, palautteen antaminen ja saaminen, muutoksen johtaminen sekä 

delegointi ja tehtävien allokointi. Näistä kaikki paitsi viimeinen väittämä kuuluvat 

viitekehyksen uudempiin esimiestaitoalueisiin. Tämä taidot kuuluvat viitekehyksessä 

ihmisten johtamisen, muutoksen johtamisen ja luovuuden sekä verkostoitumistaidot 

kategorioiden alle.  

Yleisesti voidaan sanoa, että kyselyyn vastanneet ovat arvioineet kauppatieteilijän hallitsevan 

johtamis- ja esimiestaitoja keskinkertaisesti (vastausten keskiarvo on 3,4). Myös haastateltavat 

olivat hyvin samanmielisiä kyselyn tuloksen kanssa. He kokivat kauppatieteen koulutuksen 

antavan keskinkertaisen lähtökohdan esimiestyöhön. Lisäksi haastateltavat tähdensivät 

ongelmanratkaisutaitojen sekä yhdessä työskentelemisen taitamisen tärkeyttä, jotka 

puolestaan vaativat myös sosiaalisia taitoja. 

He muun muassa ehdottivat, että perustutkintoon voisi sisällyttää ajanhallintaa, 

organisointitaitoja, itsetuntemusta ja työyhteisötaitoja. Niiden koetaan olevan asioita, jotka 

pitäisi hallita ehdottomasti, mutta näin ei käytännössä aina ole. Moni vastavalmistunut ei 

myöskään tiedosta niiden tarpeellisuutta ja tärkeyttä. 

”Ehdottomasti samaa mieltä kyselyn tulosten kanssa. "Ruohonjuuritason" esimiestyön 

osaaminen on selkeä aukko, jota ei koulutuksessa juurikaan pystytä kattamaan. Kyseessä on 

tietysti taito, joka vaatii jossain määrin käytännön harjoittelua ja henkilökohtaisia 

sosiaalisia taitoja - niitä ei korkeakoulussa ole tietysti tarkoituskaan opettaa.  

(Henkilöstöpäällikkö, teollisuus) 
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Talousasioiden hallintaa arvostetaan ja ekonomikoulutuksen sisällön mielletään antavan 

hyvän talousasioiden tuntemuksen. Asia nousee jatkossakin käsiteltävien kysymysten 

kohdalla esiin useasti. Muut kyselyssä esitetyt taitoväittämät saivat keskinkertaiset arviot ja 

kuitenkin juuri näiden taitojen hallitsemista haastateltavat korostivat. He pitivät näitä tämän 

ajan esimiestaitoina ja siten niiden opettamiseen tulisi panostaa enemmän. Haastateltavat 

kommentoivatkin opintokokonaisuuden dilemmaa ja sitä, että jos jotain aihealuetta halutaan 

lisätä, niin mistä voidaan luopua. 

”Ei kuulu kauppatieteilijän kulttuuriin lähestyä ihmisiä ja kysellä, että miten päivä on 

mennyt. Enemmän he jäävät lukujen taakse, joka sekin on tärkeää.” 

(Johtaja, teollisuus) 

”Ollaan tosi hyviä omilla alueilla, kun tullaan ihmisten kanssa tekemisiin tai kriisien 

hoitamiseen niin sitten ollaan ihan pihalla, se hätkähdyttää.” 

 (Johtaja, kaupanala) 

Työyhteisöjen kriisien hoitamisen vaatimat taidot olivat kaikkein heikoimmalla tasolla (2,3). 

Tuloksen voidaan tulkita kertovan siitä, että työyhteisöjen klikkejä ja kriisejä ei osata hoitaa ja 

että tälle osaamiselle on kuitenkin tarvetta työyhteisöissä. Ihmiset ovat inhimillisiä toimijoita 

ja tilanteiden kiristyminen, vuorovaikutussuhteiden epäonnistuminen ja muutokset 

aiheuttavat kitkaa. Aikaisemmat johtamisen oppikirjat opettivat, että tunteet ja ongelmat on 

jätettävä kotiin työpaikalle tultaessa, jotta tehokas työnteko ei kärsi. Sen sijaan tämän päivän 

tutkimustulokset osoittavat, että ihmiset ovat kokonaisvaltaisia toimijoita ja että tunteet ovat 

osa sosiaalista tietopääomaa, jota tarvitaan työpaikoilla. Useimmat haastateltavat 

peräänkuuluttivat ihmisten käyttäytymisen ja ihmistuntemuksen taitoa sekä 

vuorovaikutustaitoja muiden sosiaalisten taitojen rinnalla.  

Kysyessämme haastatteluissa, onko ekonomeilla parannettavaa esimies- ja johtamistaitojen 

hallinnassa, vastaajat kertoivat: 

”Kyllä! Tämä tosin koskee kaikkia suomalaisen opiskeluputken läpikäyneitä. Lisää 

vuorovaikutustaitoja ja henkilöjohtamista asiajohtamisen sijaan” 

(Yrittäjä-konsultti, finanssiala) 
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Väittämien ja Quinnin viitekehykseen pohjaavan johtamiskoulutuksen perusajatuksena on, 

että johtaminen ja esimiestyö on kimppu taitoja, joita voi oppia. Se ei ole synnynnäinen 

ominaisuus, joka toisilla on ja toisilla ei. Siksi esimiestaitoja voi ja kannattaa opettaa. Vallalla 

on myös toisenlainen näkemys johtamisesta ja siitä, voiko esimiestaitoja oppia. Alla erään 

haastateltavan arvio aiheesta. 

”Täysin henkilökysymys, johtajuutta on äärimmäisen vaikea kouluttaa. Sitä joko on tai sitten ei. 

Vähän sama asia kuin, että joku on henkilö on nopea sprintteri ja toinen kympin taivaltaja eikä 

heitä koskaan voi valmentaa vaihtamaan paikkaa. Mielestäni ekonomeilla ei ole sen suurempaa 

johtajuusongelmaa kuin insinööreilläkään” 

(Toimitusjohtaja, hallitustyöskentelyn ammattilainen, ICT ja teollisuus) 

 

3.4 Kauppatieteilijän arkkityyppi 

 

Eri koulukuntien edustajia on usein kuvattu tietynlaiseksi olomuodoltaan ja 

ominaisuuksiltaan. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millainen on tyypillinen kauppatieteilijä 

tähän tutkimukseen valitun kohdejoukon mielestä. Vastaajille annettiin 10 eri vaihtoehtoa ja 

yksi avovastausmahdollisuus antaa kuvaus kauppatieteilijästä. Kysymyksessä 7 pyydettiin 

valitsemaan kolme parhaiten kuvaavaa ominaisuutta. Tulokset kuviossa 9 antavat seuraavan 

kuvan: tyypillinen kauppatieteilijä on urasuuntautunut (66 %) itsevarma (55 %), 

kunnianhimoinen (49 %) ja aktiivinen (43 %). Lisäksi hän on kiinnostunut kansainvälisestä 

liiketoiminnasta (39 %). Sosiaalinen, ahkera ja vastuuntuntoinen -tyyppiluonnehdinnat saivat 

kohtuullisesti mainintoja, mutta luovuus ja eettisyys saivat vain muutamia mainintoja. 
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Kuvio 9. Tyypillinen kauppatieteilijä 

 

Kuva on haastateltavien mukaan suhteellisen uskottava. Kun haastateltavilta kysyttiin olisiko 

tuloksen mukainen kauppatieteilijä sellainen, joka olisi sopiva rekrytoitava organisaatioonne, 

haastateltavat empivät.  

 ”Aika kova kuva.. en kyllä ottaisi itsevarmaa urasuuntautunutta maisteria töihin.”  

”Periaatteessa on hyvä olla kunnianhimoinen ja urasuuntautunut, mutta ei pidä pönkittää 

vain omaa uuraansa” (Johtaja, finanssiala) 

Haastateltavat kertoivat ensin vapaamuotoisesti, millainen heidän mielestään on tyypillinen 

kauppatieteilijä. Heidän kuvauksensa oli hyvin samankaltainen kyselyn tuottaman tuloksen 

kanssa. Alkukeskustelun  jälkeen haastattelija näytti heille kuviota numero 9 ja pyysi heitä 

kommentoimaan sitä. Kuvion tuottama mielikuva kauppatieteilijästä herätti keskustelua, 

erityisesti eettisyyden vähäinen painoarvo pohditutti kaikkia haastateltavia. 
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”Jaa-ha kosmopoliitti vielä, hätkäyttävää, kun eettisyys on niin heikkoa ja surullista jos 

luovuus on näin alhaista. Tänä päivänä tarvitaan kyllä luovuutta enemmän kuin 

itsevarmuutta.” (Johtaja, kaupanala) 

”Jos ei henkilö, joka toimii yrityksessämme ole vahvasti eettinen, ei meidän asiakkaiden 

kanssa voisi toimia, asiakassuhteen vahvistuminen vaatii juuri vahvaa etiikkaa.” (Johtaja, 

finanssiala) 

”Preferoisin luovaa ja eettis-vastuuntuntoista ja sosiaalista henkilöä…” (Johtaja, 

kaupanala) 

Haastatteluissa nostettiin erittäin tärkeäksi elämän asenteeksi eettisyys, vastuuntuntoisuus ja 

sosiaalisuus. Näiden taitojen myös katsottiin olevan tärkeitä kriteereitä rekrytoitaessa uusia 

työntekijöitä. Samaan hengenvetoon vahvistettiin, että lähtökohtaisesti kauppatieteilijöitä 

palkataan heidän perusasiantuntemuksensa mukaan tiettyyn tehtävään.  

Haastatteluissa sosiaalisuus tai sen puute herätti hämmennystä ja pohdintaa siitä, mitä 

sosiaalisuus oikein tarkoittaa. Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan sosiaalisuus ja sosiaaliset 

taidot ovat eri asioita. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre, kun taas sosiaaliset 

taidot tulevat oppimalla. Sosiaaliset taidot tarkoittavat taitoa selvitä sosiaalisista tilanteista. 

Niillä tarkoitetaan ihmisen kykyä tulla toimeen muiden ihmisten kanssa riippumatta siitä, 

miten seurallinen hän on. Sosiaalisiin taitoihin kuuluu ehkä tärkeimpänä ja keskeisimpänä 

laaja varasto vaihtoehtoja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kyky valita oikea ratkaisu. 

Sosiaalisesti taitavalla ihmisellä on käytössään suuri kirjo erilaisia toimintamalleja, joista hän 

joustavasti ottaa tilanteen kannalta parhaan ja tehokkaimman. Joskus hän neuvottelee, on 

sovitteleva, joskus tarttuu ongelmaan tiukasti, joskus vetäytyy. Olennaista on, että hänen 

kulloinkin valitsemansa malli on aina rakentava ja juuri siinä tilanteessa asianmukainen ja 

tehokas. Hän onnistuu ratkaisemaan kiperät tilanteet eikä joudu turvautumaan aggressioon. 

Sosiaaliset taidot tarkoittavat myös kykyä ymmärtää toista ihmistä, hänen näkökantojaan ja 

tunteitaan. Sosiaalisiin taitoihin luetaan sekä empatia eli kyky asettua toisen asemaan että 

sympatia, mikä tarkoittaa sitä, että toisen ihmisen kokemukset herättävät emootioita kuten 

sääliä ja myötätuntoa. Rakentava sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa 

edellyttää ominaisuuksia, kuten tervettä itseluottamusta, tasapainoista tunne-elämää, 

harkintaa, kykyä kontrolloida ja arvioida omaa käytöstään, empatiaa.  
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Yksi selitys sosiaalisuuden nauttimalle suurelle arvostukselle lienee siinä, että sosiaalisuuden 

ajatellaan ilman muuta johtavan myös sosiaalisiin taitoihin. Näin ei kuitenkaan ole. Toinen 

selitys sille, että sosiaalisten taitojen sijasta korostetaan sosiaalisuutta, on, että sosiaalisuutta 

on hyvin helppo mitata psykologisin testein. Testejä hyödynnetään esimerkiksi työelämän 

tarpeisiin. Sosiaalisten taitojen mittaaminen kyselyin, haastatteluin tai keinotekoisesti 

järjestetyin havainnointitilantein on vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta (Keltikangas-

Järvinen, 2010). 

Kyselyn tulokset osoittivat, että ensisijaisesti mielikuva kauppatieteilijöistä on taloudellis-

tekninen suorittaja, eräänlainen teflontyyppi. Haastatteluissa painotettiin sitä, että kuvion 9 

esittämä mielikuva kauppatieteilijästä ei ole paras mahdollinen töitä etsivälle 

kauppatieteilijälle nykyään. Keskusteluissa kyseenalaistettiin, kuinka mieleinen kyseinen 

mielikuva oli kauppatieteilijöille itselleen ja heidän ammatti-identiteetilleen. Tämä herättää 

pohtimaan, millaisia muutoksia profiiliin tulisi tehdä. Mitä alueita halutaan vahvistaa ja mitä 

voidaan liudentaa? Jonkinlainen kauppatieteilijän profiilin muutos näyttäisi olevan 

haastattelujen perusteella aiheellinen. Imagoa voidaan muokata sanoittamalla ja profiloimalla 

maisteriohjelmia uudenlaisten liiketoimintaosaajien kouluttajina ja kehittäjinä.   

 

3.5 Kauppatieteilijän etenemismahdollisudet eri aloilla 

 

Tutkimuksessa kysyttiin kauppatieteilijän etenemismahdollisuuksista neljällä eri alalla: 

kauppa, finanssi, teollisuus sekä sosiaali- ja terveysala. Tulosten mukaan parhaat 

etenemisperusteet koulutus antaa asiantuntijatehtäviin kaupan alalle (4,5) ja finanssisektorille 

(4,5). Myös näiden alojen johtotehtäviin heillä on hyvät edellytykset (4,4). Teollisuuden 

asiantuntija- ja johtotehtäviin katsottiin koulutuksen myös antavan suhteellisen hyviä 

valmiuksia (3,8). Sen sijaan sosiaali- ja terveysalan johtotehtäviin (3,0) ja asiantuntijatehtäviin 

(2,9) kauppatieteiden koulutuksen ei katsottu antavan kovin hyviä taitoja. Arvo oli hieman 

alle keskiarvon, joten näin ollen kauppatieteilijöitä rekrytoidaan jonkin verran alalle 

johtotehtäviin ja asiantuntijoiksi (kuvio 10). 
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Kuvio 10. Kauppatieteiden maisterin etenemismahdollisuudet eri aloilla ja positioissa 

 

Sosiaali- ja terveysala on ollut jo Suomessa vuosikymmenen ajan, ja on edelleen, suuressa 

murroksessa Suomessa. Johtajia ja liiketaloustieteen asiantuntijoita tarvitaan enenevässä 

määrin. Kun ajatellaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nimensä mukaisesti 

palvelutoimintaa ja palveluliiketoimintaa, niin kauppatieteilijöiden osaamiselle on käyttöä. 

Lisäksi kunnat ovat muuttamassa organisaatiorakenteita ja kuntien in-house -projektit, 

liikelaitostaminen ja yksityistämisprosessit tarvitsevat liiketoimintaosaamista ja uudenlaista 

johtamista (vrt. www.uusjohtajuus.fi). 

Haastatteluissa nostimme esiin erityisesti sosiaali- ja terveysalan mahdollisuudet 

kauppatieteilijöille tulevaisuudessa. Haastateltavien mukaan sekä julkisten että yksityisten 

sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa todettiin olevan tarvetta kauppatieteilijöiden 

osaamiselle. Tällä hetkellä niitä johdetaan sosiaali- ja terveysalan taustan omaavien ihmisten 

voimin. Näillä ihmisillä ei ole erityistä osaamispainotusta organisaatio-, johtamis- ja 

talousosaamisesta. 

N
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”Minusta olisi tärkeä tuoda esiin, kuinka paljon kauppatieteellisen alan osaamista jo nyt 

käytetään konsulttien kautta. Summa on useita kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia, 

vuosittain.” 

(Henkilöstöjohtaja, sos. ja terveysala)  

1980-luvulla johtajaksi alettiin hyväksyä myös ei-insinöörejä teollisuuden piirissä. Esimerkiksi 

paperi-insinöörit lasketaan vahvoihin professioihin. Alalla kuin alalla vahvat professiot 

estävät omasta koulutustaustasta poikkeavien asiantuntijoiden käytön. Vahvoja professioita 

ovat myös lääkärit ja  yliopiston professorit. Vahvat professiot ovat kuitenkin murtumassa ja 

se tarkoittaa sitä, että johtajaksi ja asiantuntijaksi valitaan myös muiden alojen edustajia. 

Samanlainen suuntaus tapahtuu myös sosiaali- ja terveysalalla. Alalla on jo nyt johtajia, jotka 

ovat koulutukseltaan insinöörejä tai juristeja.  1980- ja 1990-luvuilla teollisuusorganisaatioiden 

ollessa murroksessa ja suurten muutoksien alla (saneeraus, fuusiot, uudet organisoitumiset) 

kallistuttiin usein juristin osaamiseen johtajaa valittaessa. Näin tapahtui muun muassa 

rahoitusalan murroksessa. Myöhäisemmässä vaiheessa on nähty kauppatieteilijöitä 

teollisuudessa johtajan paikoilla. Erityisesti teollisuuden suunta tuotantolaitoksista palvelujen 

tarjoajiksi on herättänyt tarpeen ekonomiosaamiselle. Asiakassuuntautuneisuus ja henkilöstön 

tärkeyden tunnistaminen edellyttivät uudenlaista näkemystä ja osaamista.  

Edellä esitettyjen muutosten suuntien mukaisesti voidaan sanoa, että kauppatieteilijöiden on 

vahvistettava kansainvälisen liiketoiminnan osaamistaan. Heidän on syytä valmistautua 

sosiaali- ja terveysalan murrokseen vahvistamalla asiantuntemustaan kyseisellä alalla. Ala 

tarvitsee palveluliiketoiminnan kehittäjiä, ihmisten johtajia sekä talousasioiden hallitsijoita.   
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4. Kauppatieteilijän kilpailukyky työmarkkinoilla vahvaksi  

 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan, miten koulutuksen keinoin voidaan parantaa 

kauppatieteilijöiden kilpailukykyä työmarkkinoilla. Väittämät on muodostettu tutkimusten 

tuloksista, joissa tarkasteltiin kauppatieteilijöiden osaamista ja kilpailukykyä. Vaihtoehdoiksi 

valittiin myös sellaisia osaamisalueita, jotka tutkimuksien mukaan eivät olleet 

kauppatieteilijöiden vahvuusalueita (Taloustutkimus Oy, Sefen raportti 1/2008; Haapasalo 

2009; Rintala, Sefen raportti 2/2010) eivätkä tyypillisesti kuuluneet kauppatieteiden opiskelijan 

ammatti-identiteettiin. 

Kauppatieteiden ammatti-identiteetti voidaan sijoittaa Becherin (Ylijoki 1998) nelikentässä 

sovellettavuuteen tähtäävän (sovellettavuus) opetuksen ja mallien tai tekniikoiden (kova) 

opettamisen kategoriaan. Väittämiin valitsimme tälle kategorialle vastakohtaisten ammatti-

identiteettien sisältämiä taitoja, kuten ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja 

itseymmärrys.  

Yleisesti kauppatieteilijän kilpailukyvyn katsottiin olevan hyvällä tasolla, jopa erittäin hyvällä, 

vaikka haastatteluissa todettiin kokemus työelämästä rajalliseksi. Kyselyn vastaukset 

kysymykseen kauppatieteilijän kilpailukyvyn parantamisesta ovat kuviossa 11. 

 



34 

 

 

Kuvio 11. Miten kilpailukykyä työmarkkinoilla voidaan parantaa? 

 

Kauppatieteilijöiden kilpailukykyä työmarkkinoilla voidaan edistää siten, että opetuksessa ja 

ohjauksessa kiinnitetään enemmän huomiota sekä mikrotasoisiin eli itseen liittyviin asioihin 

että makrotasoisiin ilmiöihin, kuten yhteiskunnan ja talouden järjestelmiin liittyviin ilmiöihin. 

Tuloksen mukaan alueet, jotka tarvitsevat vahvistusta ovat ihmisen käyttäytymistä, 

itseymmärrystä, joustavaa asennetta ja tiedon sovellettavuutta kehittävät opetusalueet (arvot 

4,1–4,3).  

Yhteiskunnan rakenteiden ja toiminnan ymmärtämisen tärkeyttä arvioitiin neljällä eri 

kysymyksellä (lisäämällä tietoa yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta, muutoksista sekä 

lisäämällä tietoa globaalin talouden kehityksestä ja kansainvälisestä kaupasta). Nämä neljä 

osaamisaluetta saivat arvot 3,6 – 3,8. Voidaan siis todeta, että opetusta tulisi lisätä  

yhteiskunnallisista rakenteista ja niiden muutoksista.  

Toimialojen sisällöllinen erikoistuminen sai arvosanaksi 3,9. Siten liiketaloudellisen 

perusosaamisen lisäksi kauppatieteilijän kilpailukykyä lisäisi se, että hän olisi erikoistunut 

jollekin sektorille tai toimialalle. Tämä näkemys puoltaa sitä, että esimerkiksi 

maisteriopinnoissa kannattaisi erikoistua jollekin tietylle alalle. Aikaisemmin erikoistuminen 
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tapahtui muun muassa pro gradu -tutkielmaa tehdessä, mutta nykyään maisteriopintojen 

myötä erikoistumisen mahdollisuus on entistä laajempi.  

Kilpailukyvyn ei katsottu lisääntyvän kielten opetuksen, tietotekniikan tai matematiikan 

opetusta lisäämällä. Väittämien arvot olivat 3,2:n ja 3,5:n välillä. Suhtautuminen sosiaali- ja 

terveyspalvelujen rakenteiden ymmärtämiseen oli varovaista. Viimeisessä väittämässä 

arvioitiin sosiaali- ja terveyspalvelujen alan tuntemuksen tarpeellisuutta, joka sekin sai arvon 

3.  

Kuviosta käy ilmi, että kilpailukykyä voidaan lisätä antamalla opetusta aiheista, joita ei vielä 

tyypillisesti opeteta ekonomitutkinnossa. Nykyiset osaamisvahvuudet ovat lähinnä teknis-

taloudellisia taitoja ja nyt olisi, haastateltavien sanojen mukaisesti, tavoiteltavaa vahvistaa 

ihmistuntemukseen liittyviä osaamisalueita. Haastateltavat olivat ehdottomasti sitä mieltä, 

että ihmisten johtamisen taitoja on lisättävä, koska ne ovat välttämättömiä taitoja 

työyhteisöissä. Ihmisten kanssa on osattava tulla toimeen ja vuorovaikutustaidot on hallittava.  

Se tarkoittaa haastateltavien mukaan sitä, että vaikka onkin kauppatieteilijä, niin olisi 

pystyttävä keskustelemaan avoimesti johdettaviensa kanssa ja avaamaan vaikeitakin solmuja 

vuorovaikutustilanteissa. 

Koulutus keskittyy voimakkaasti eri substanssialojen hallintaan, mutta henkilöjohtamista 

sivutaan hyvin vähän korkean tason organisaatioteorioiden yhteydessä, ja 

käyttäytymistieteellistä osaamista vastavalmistuneella kauppatieteilijällä ei juurikaan ole. 

Ongelma on oikeastaan aika lailla sama kuin insinööreillä: omasta substanssialueesta 

tiedetään kaikki, mutta sitä on vaikea lähteä hyödyntämään työelämässä, jos ei tiedä kuinka 

vaikuttaa muiden käyttäytymiseen 

(Henkilöstöpäällikkö, teollisuus) 

Yleisesti kyselystä voi sanoa, että se, millä alalla vastaaja toimii, ei vaikuttanut vastauksiin. 

Selkeä poikkeus oli luokka ”muu julkinen ala”. Julkisten alojen vastaajat olivat hyvin 

positiivisia vastauksissaan arvioidessaan kauppatieteilijöiden osaamista yleisesti ja arvostivat 

kauppatieteellistä koulutusta korkealle.  

Kun verrattiin vastaajien taustaorganisaatiota, julkishallinnon päättäjien vastaukset erosivat 

muiden vastauksista siten, että vastaajat eivät pitäneet läheskään yhtä tärkeänä tiedon 

soveltamisen taitoja ja joustavan asenteen merkitystä työelämässä. Tätä tulosta tarkennettiin 

haastattelujen avulla. Julkishallinnon edustajat kertoivat, että he eivät koe kauppatieteilijöitä 
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lainkaan joustamattomina, eikä tiedon soveltamisen taidoissakaan ole ollut ongelmia. Sitä taas 

selittää julkishallinnon tarve muuttaa omia toimintatapojaan ja käytäntöjään joustavammiksi. 

Joustavuutta ja uutuutta etsitään liiketoiminnan toimintamalleista ja ne ovat kauppatieteilijälle 

tuttuja. Siksi ”joustamattomat kauppatieteilijät” tuntuvat jo riittävän joustavilta ja osaavat 

soveltaa uutta tietoa työssään.   

 

4.1 Lisäkoulutustarpeet 

 

SEFEn koulutuspoliittisen työryhmän raportin (2000) kuvaan viitaten (kuvio 6) 

henkilökohtaiset ominaisuudet -osiossa luetellut taidot ovat niitä alueita, joita tulisi vahvistaa 

eniten. Ne olivat pitkälti samoja osaamistarpeita, joita kyselyyn vastanneet kirjoittivat 

avovastauksiinsa. Kyselyn avoimista vastauksista saatiin melko yksityiskohtaista tietoa siitä, 

miten koulutusta tulisi muuttaa tai mitä tulisi opettaa kauppatieteilijöille. Näitä asioita olivat 

sisäinen yrittäjyys, eettisyys, sosiaalisuus, kansainvälisyys, aloitteellisuus ja luovuus.  

Haastateltavien kuvaukset siitä, mitä kauppatieteilijöiden tulisi opiskella lisää, olivat hyvin 

yhteneviä.  Useat haastateltavat toivoivat kauppatieteilijöiltä enemmän yrittäjämäisyyttä. 

Yrittäjämäisyydellä tarkoitettiin kokonaisuuden ymmärrystä ja reaaliprosessien tuntemusta, 

kuten eräs haastateltava kuvasi: 

”Useimmat ovat täysin tietämättömiä, miten asiakas liittyy toiminnan kokonaisuuteen tai 

miten ihmisten kanssa toimitaan, jotta saadaan ihmiset tekemään sitä, mitä heidän 

odotetaan tekevän. Ymmärrys reaaliprosesseista ei todellakaan olisi pahitteeksi” 

 (Kehitysjohtaja, teollisuuspalvelut) 

Myös käytännön kokemuksen puute nousi esiin sekä avovastauksissa että haastatteluissa. 

Olisi tärkeää lisätä kokemusta jo opiskeluaikana, ja sitä ehdotettiin lisättävän 

harjoittelujaksoilla ja case-opetuksella.  

Koulutus tarvitsisi jonkin verran ihan käytännön esimiestyön koulutusta (kuinka ihmiset 

työelämässä käyttäytyvät, miten voin siihen vaikuttaa jne.) eikä jonkinlainen esimiestyön 

tarkkailu-/harjoittelujakso olisi lainkaan huono idea. Kyse ei edes ole pelkistä esimies- ja 

johtamistaidoista, vaan jopa ihan perustavanlaatuisista työsuhdetaidoista.” 

(Henkilöstöpäällikkö, teollisuus) 
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Eettisyyden, sosiaalisuuden ja luovuuden puutetta käsiteltiin jo kauppatieteilijän profiilin 

yhteydessä. Lisäksi aihe nousi esiin useissa avovastauksissakin. Seuraavana on lista 

aihealueista, joita toivottiin lisättävän opetukseen:   

- kansainvälisen yhteistyön ja kulttuurien ymmärtämisen tarve sekä siihen liittyvä 

kielitaito  

- työelämän ymmärtäminen ja tiedon soveltaminen 

- yrityksen toiminnan kokonaisnäkemyksen lisääminen  

- projektijohtamisen taito 

- myyntityön taito 

- ihmisten johtamisen / henkilöstöjohtamisen taidot ja niihin liittyvät 

vuorovaikutustaidot 

- käytännön taloushallinnon ymmärtäminen ja projektitoiminnan talouslaskenta 

- vastuullisen toiminnan ymmärtäminen 

Esitetyssä luettelossa on suuri kirjo erilaisia toiveita, eikä se sinänsä tuo esiin mitään erityistä 

osaamistarvetta edes alakohtaisesti tarkasteltuna. Osa ehdotuksista on jo sisällytetty 

nykyiseen koulutukseen, ja osa taitotarpeista on tullut jo aikaisemmissa kysymyksissä esiin. 

Lista osoittaa, että työelämässä eri toimialoilla toimivien osaamistarpeet ovat 

toimialakohtaisia ja tilannesidonnaisia.   

Haastateltavat painottivat, että liiketoiminnan ja taloudenpidon ymmärtäminen ovat taitoja, 

joita tarvitaan tänä päivänä kaikkialla. Ympäristöteknologian ymmärtäminen osana 

kauppatieteilijän työnkuvaa nousi yhtenä uutena aiheena haastatteluissa. 

”Business-ajattelua pitää tuoda kaikille toimialoille lisää. Toiminta ja tavoitteet pitää 

pystyä rakentamaan kannattaviksi ja toiminnan pitää omata businesslogiikka, jotta se on 

perusteltua. Myös ympäristötekniikan ala on ehdoton tulevaisuuden ala yllä mainittujen 

(sosiaali- ja terveysala) lisäksi.” 

(Yrittäjä-konsultti, finanssiala) 
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Avokysymyksessä numero 9 vastaajia pyydettiin kertomaan, oliko jokin aihealue jäänyt 

heidän mielestään hiljattain valmistuneiden koulutuksessa liian vähälle huomiolle. Vastaukset 

myötäilivät pääpiirteittäin jo esiteltyjä tuloksia. Yhtenä uutena näkökulmana nousi esiin se, 

että kauppatieteen opiskelijoilla on liian keskittynyt tausta. Toisin sanoen koulutus oli hyvin 

keskittynyt kauppatieteen alan opintoihin, eikä opiskelijalle juurikaan jäänyt mahdollisuutta 

valita tieteenalan ulkopuolisia opintoja. Toisena uutena näkökulmana haastateltavat nostivat 

esiin julkisen sektorin päätöksentekoprosessin tuntemuksen puutteen.    

 

4.2 Vastaajien omat kokemukset   

 

Vastaajat kertoivat myös siitä, mitkä taidot tai osaamiset olivat auttaneet heitä työelämässä 

eteenpäin. Seuraavat taitoalueet koettiin merkityksellisiksi.  

- Teorioiden ymmärtäminen ja niiden soveltaminen sekä analyyttinen ajattelu. 

- Oman pääaineen oppien syvällinen osaaminen. 

- Ongelmanratkaisutaidot. 

- Ihmissuhdetaidot ja vuorovaikutustaidot. 

- Itseen liittyvät toimintatavat ja suhtautuminen ympäristöön kuten nöyryys, joustavuus, -

innovatiivisuus, avoimuus. 

- Kokonaisuuksien hallinta ja ymmärrys yrityksen reaaliprosesseista eli mitä liiketoiminnan 

kokonaisuuteen liittyy. Kokonaisuuden hallinta ymmärrettiin myös yrittäjämäisyytenä. 

Vastaajat korostivat koulutuksen tuoman hyvän teoriatiedon, analyyttisen ajattelun sekä 

oman alan tietopohjan hallitsemisen lisäksi sosiaalisten taitojen ja itseymmärryksen 

merkitystä. Tämäkin tulos tukee sitä, että kauppatieteilijän koulutuksen sisältökokonaisuuden 

tulisi laajentua sosiaalispsykologian suuntaan ongelmanratkaisutaitojen ja ihmissuhde- sekä 

vuorovaikutustaitojen lisäämiseksi. Kokemuksen kerryttämisen harjoittelujaksoin tai 

työkokemuksella puhuttaa edelleen työhönottajia. Aihe, joka on pitkään puhuttanut 

akateemisen koulutuksen suunnittelijoita, on niin sanottu käytännönläheisyys versus 
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teoreettinen osaaminen. Myös tässä tutkimuksessa joissakin vastauksissa viitattiin tähän 

kaksijakoiseen toiveeseen. 

Kuten edellisissä vastauksissa erilaisilla persoonilla, työhistorialla ja elämänkokemuksen 

mukana tietyt osaamisalueet saavat erilaisen painoarvon. Kuitenkin voidaan huomata, että 

nämä samat asiat ovat tulleet jo usein esille. Ei voida siis ajatella olevan vain joitakin 

osaamisalueita, joiden hallinta takaa tien menestykseen tai niiden hallintaa voitaisiin 

erityisesti painottaa muiden kustannuksella. Tämä myös vahvistaa monipuolisen 

koulutuspaletin tarjontaa opiskelijoille. 
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5. Tulevaisuuden työ ja osaamisvaatimukset  

 

Tulevaisuuden työstä tehty tutkimus osoittaa, että juuri kehitystehtävät ja muutoksen hallinta 

ovat tulevaisuuden työtehtäviä. Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus nousee jo 

lähivuosina uuteen arvoon, sillä heikot työolot ja työpahoinvointi syövät tuottavuutta. 

Suomessa eletään vuoteen 2020 saakka rakennemuutosta, jossa talous muuttuu kohti 

informaatio- ja palvelutaloutta (Räikkönen, 2007). Työsuhteiden osalta yritykset pyrkivät 

saamaan lisää joustavuutta työehtoihin ja voimistamaan työntekijöiden sitoutumista yrityksen 

toiminnan kehittämiseen (Kasvio 2008). 

Nykyaikainen työ ei ole ohjeiden vastaanottamista ja niiden mukaan toimimista. Työntekijältä 

odotetaan, että hän itse määrittelee yhdessä muiden kanssa, mitkä ovat työn tavoitteet, ja 

kuinka niihin päästään. Työlle tunnusomaisia piirteitä ovat tiedon tuottaminen, 

vastaanottaminen ja käsittely. Usein tähän liittyy myös tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntäminen. Myös projektimainen työ lisääntyy koko ajan. Tiettyyn projektiin kerätään 

sopivat osaajat, ja sama kokoonpano tuskin pysyy samanlaisena seuraavassa hankkeessa. 

(Juva & Hynynen 2010.) Edellä mainitut seikat tulivat hyvin ilmi myös tässä tutkimuksessa. 

Työ muuttuu, ja työntekijän on muututtava sen mukana. Työntekijältä odotetaan, että hän on 

valmis toimimaan uudella tavalla ja vieläpä siirtymään pois omalta mukavuusalueelta. 

Erityisesti asiantuntijatyössä mukavuusalue häiriintyy silloin, kun on uskaltauduttava 

yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa, jotka toimivat ja ajattelevat eri tavalla. Lisäksi on 

kyettävä tekemään yhdessä työtä niin, että tiedon jakamisen lisäksi myös tietämättömyyttä 

uskalletaan jakaa avoimesti.  

Kasvion mukaan (2008) lähitulevaisuuden nuoret kohtaavat myös ilmiön nimeltä 

maailmanlaajuinen työpaikkakilpailu. Kehittyvissä talouksissa on työvoimaa saatavilla 

huomattavasti enemmän kuin kehittyneissä maissa. Myös hyvistä osaajista on kilpailtava 

kansainvälisillä markkinoilla, sillä huippuosaajia tieteen ja tekniikan kehityksen kärjestä tulee 

myös kehittyvistä maista. Virtuaaliset ympäristöt ja yhteisöt tarjoavat tulevaisuudessa yhä 

enemmän tilaisuuksia kehittää osaamista (Hautamäki 2008). Esimerkkinä on sosiaalinen 

media, joka luo mahdollisuuksia rakentaa vahvojakin asiantuntijaverkostoja fyysisestä 

asuinpaikasta riippumatta (Aalto, Ahokas, & Kuosa 2008).  

Työtä tullaan tekemään yhä enemmän teknologisoituneissa ympäristöissä. 

Työympäristöriskien kehittymistä on opittava tunnistamaan ja hallitsemaan. Inhimillisten 
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voimavarojen käyttöä kestävän kehityksen periaatteella tulisi vahvistaa nopeatempoisen 

tuloksen maksimoinnin sijaan. Edellä sanotun lisäksi johtamisosaamista tarvitaan siksi, että 

työ muuttuu yhä enemmän paikkariippumattomaksi. (Kasvio 2008.) Etäjohtamisesta ja -

esimiestyöstä on kyllä puhuttu 2000-luvulla paljon ja sen tulisi näkyä myös opetuksessa. 

Muutoksen johtamisen taitojen kehittämiseen kannustaa myös Pertti Kettunen (2011) 

katsauksessaan liiketaloustieteen kehityksen historiasta. Maailma on tällä hetkellä sellainen, 

jossa pienetkin häiriöt voivat kasvaa maailmanlaajuisiksi taantumiksi, lamoiksi tai kriiseiksi. 

Näihin, erittäin nopeisiinkin muutoksiin, tarvitaan yhä enemmän talouden ja liiketoiminnan 

ymmärtäjiä ja muutoksen johtajia. Tässä on kauppatieteilijöille haaste, johon kannattaisi 

tarttua. Esimerkiksi valtioiden ja kuntien muutokset ovat näkyneet siinä, että tulosjohtamisen 

esiinnousu ja palvelujen asiakasryhmittäinen tarkastelu ovat nousseet työelämätaitojen 

kehittämisen keskiöön. Kauppatieteilijöiden osalta nämä ovat aiheita, joita käsitellään heidän 

koulutuksessaan nykyään, eikä aiheiden käsittelyn tarve tule tulevaisuudessa vähentymään.  

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen lisääntyminen sekä tuotannossa että kulutuksessa 

(amaterialisaatio), ja ekologisuuden ja tehokkuuden vaatimusten yhdistäminen tulevat 

voimistumaan.  Tämä on seurausta ympäristöongelmien kriisiytymisestä ja energiavarojen 

ehtymisestä. Kehitys johtaa osaltaan siihen, että kulttuuriosaaminen (ks. luovan luokan 

esiinmarssi, Florida 2005) ja aineettoman pääoman merkitys kuten verkosto-osaamisen taito ja 

luovuus kasvavat tulevaisuudessa. (Räikkönen 2009.) Sekä verkosto-osaamisen taito että 

luovuus auttavat meitä sopeutumaan ja mukautumaan muuttuvassa ympäristössä. Luovuus 

on jokaisessa ihmisessä oleva voimavara ja se tulisi oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja 

ennen kaikkea suvaitsemaan (vrt. Florida 2005). Haastatellut päättäjät esittivät, että 

kauppatieteiden koulutus sisältäisi enemmän juuri edellä mainittuja taitoja, sillä ne ovat 

kriittisiä talouden kehityksen kannalta.  

Tulevaisuuden työelämän tutkijat ovat nostaneet esiin myös sen, että taloudellisella 

toiminnalla on isot ympäristövaikutukset (Kasvio 2008). Kiristyvässä kilpailussa taloudellisen 

toiminnan ympäristövaikutuksien esiin nostaminen on hankala asia. Siitä on vaikea puhua 

saati ryhtyä toimiin, sillä niillä kaikilla on vaikutuksia yritysten ja organisaatioiden 

kilpailukykyyn paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tämä on kuitenkin se suunta, jossa 

tarvitaan yhä enemmän ideoita ja uusia toimintatapoja, ja uudella tavalla ajattelevia johtajia 

liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintaa on osattava kehittää tuottavammaksi ja yhä 

ympäristövaikutuksien näkökulmasta yhä positiivisemmalla tavalla. Erityisesti eettisen 

ajattelun taitoja sekä sosiaalisia työelämätaitoja tarvitaan lisää liiketoimintaosaamisen osaksi.   
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Tulevaisuuden työstä tehdyt tutkimukset korostavat, että ihmiset kohtaavat yhä useammin 

epätavallisia, neuvotteluja ja luovuutta vaativia tilanteita niin työpaikoilla kuin 

yksityiselämässäkin (Räikkönen 2007). Juuri nämä taitotarpeet nousivat esiin myös päättäjien 

vastauksissa. Luovuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisia taitoja peräänkuulutettiin 

sekä koulutuksen kehittämissuosituksissa että kauppatieteilijän kilpailukyvyn 

parantamisehdotuksissa.  

Jatkuvan itsensä kehittämisen kohteena on tulevaisuudessa koko ihmisen persoona, jonka 

vertauskuvina ovat järki, sydän ja käsi. Koulutuksessa tämä tarkoittaa, ettei pelkkä kirjatiedon 

lisääminen auta, vaan on ymmärrettävä kokonaisvaltaisemmin ihmisen käyttäytymistä ja 

ajattelua. 1990-luvun lamasta lähtien Suomea on leimannut työvoimapalvelujen 

modernisointiohjelma. Sitä on leimannut myös käänne, jossa valtiollisen työllisyyspolitiikan 

eetos vaihtui ansiotyötä sosiaalisena oikeutena korostavasta kannattavuutta korostavaksi. 

Näin itsensä kehittäminen on välineellistynyt tuottavuutta lisääväksi teoksi ja vähentänyt sen 

arvoa yksilön omaa elämää rikastuttavana ja osaamista sinänsä kehittävänä tekona.  
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6. Loppupäätelmiä ja suosituksia 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda näkemyksiä koulutuksen suunnittelijoille ja kehittäjille 

kauppatieteilijöitä rekrytoivilta päättäjiltä. Seuraavaksi nostamme esiin näkemyksiämme 

tuloksista ja esittelemme aiheita keskusteltavaksi. 

 

6.1  Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin osaamiset ja erot 

 

Kandidaatin tutkinnon ja maisteritutkinnon erojen tarkastelu osoitti, että kauppatieteiden 

koulutusta pidetään hyvänä ja sitä arvostetaan. Kandidaatit saivat kaikissa tutkintoasetuksen 

mukaisissa keskeisissä opiskeluteemoissa hyvät, yli keskiarvon ylittävät, arviot. Maisterit 

saivat vielä paremmat arviot samoista teemoista. Tulos herättää pohtimaan, mikä onkaan 

maisteritutkinnon tuoma lisäarvo? Tuloksen mukaan maisterit olivat jonkin verran parempia 

kuin kandidaatit.  Suurimmat erot näkyivät valmiuksissa toimia oman alansa kehittäjinä ja 

kyvyssä ajatella analyyttisesti sekä kyvyssä hyödyntää tutkimustaitoja työssään. Onko 

edelleen syytä kouluttaa ”vielä parempia kandidaatteja”? Vai olisiko sittenkin syytä kehittää 

maisterikoulutusta erikoistumisjakson suuntaan?  

Tutkimuksen haastateltavina olevat yritys- ja organisaatioiden päättäjät ajattelivat, että 

kandidaatti on opiskelujen puolivaiheessa oleva maisteri. Aikaisempien SEFEn raporttien 

tulokset (Taloustutkimus 2008) sekä tämän tutkimuksen haastateltavien vastaukset jättävät 

edelleen pohdittavaksi, ovatko ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat uhka 

kauppatieteen kandidaattien työllistymiselle? Kauppatieteiden kandidaatin imagon 

vahvistamista on mietittävä siten, että se eroaa sekä ammattikorkeakoululaisista että 

”opintonsa kesken jättäneestä maisterista”. Tulokset antavat aihetta kahdenlaiseen 

pohdintaan. Ensiksi voidaan kysyä, miten maistereiden syvällisempi osaaminen esitetään 

niin, että sillä on lisäarvoa työmarkkinoilla? Toiseksi maisterin tutkintojen vahvempi 

profiloituminen sisältöalueiden vahvistajana vastaisi niihin sisällöllisiin tai toimialakohtaisiin 

osaamisen haasteisiin, joita vastaajat peräänkuuluttivat. Näin maisterit saisivat uudenlaista 

näkökulmaa geneerisen liiketalouden tuntemuksen rinnalle. 

Mikäli jatketaan tämänhetkisellä linjalla, eli että kandidaatti syventää osaamistaan 

pääaineessaan, kilpailukyvyn nimissä maisterin koulutus vaatii vahvaa profilointia. On 
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selkeytettävä, mitä maisteri, joka on jatkanut kandidaatin tutkinnosta eteenpäin, osaa 

enemmän, mihin osaamista voidaan käyttää ja miksi kandidaatilla ja maisterilla on eroa. On 

kuitenkin varottava, että vertailussa ei tehdä vahinkoa kummankaan koulutuksen imagolle. 

Helposti pelkkä vertailu tutkintojen paremmuuden välillä tekee toisesta tutkinnosta 

huonomman, kuin mitä se olisi ilman vertailua. Myös kandidaatin kokonaisosaamisen ja 

työvalmiuksien sanoittamisella on merkitystä, koska kandidaatin koulutuksen katsotaan 

olevan osaamistasonsa puolesta hyvin lähellä ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta 

tradenomia. Näin ollen parempi vaihtoehto on profiloida molemmat tutkinnot itsenäisinä 

kokonaisuuksina.  

Suositukset: 

- Selkeä sanoittaminen ja profilointi kandidaatille, joka eroaa maisterista. Eroa ei tule 

tehdä siten, että verrataan kandidaatin ja maisterin liiketoimintaosaamista, sillä 

vertailu polkee kandidaattitutkinnon asemaa, joka siten vertautuu helposti 

ammattikorkeakoulututkintoon.  

- Mikäli kandidaatin tutkintoa ei häivytetä osaksi maisterintutkintoa, on sille 

rakennettava itsellinen imago, jonka maine seisoo omilla jaloillaan ilman 

maisterintutkinnon takaporttia. 

- Maisterin tutkinto tulee myös profiloida niin, että se on jotakin muuta kuin vain 

”vähän parempi kandi”. Profiloinnissa on kerrottava selkeästi, mitä maisteri on ja 

osaa, ja mitkä ovat koulutuksen tavoitteet,  jotta myös muut opintoalueet kuin 

laskentatoimi ja markkinointi tulevat tutuiksi työnantajille. 

- Molempien tutkintojen profiloinnissa on hyvä tuoda esiin myös ne valmiudet, joita 

koulutus on antanut. 

- Maisteriopintoihin voisi lisätä tässä tutkimuksessa toivottuja taitoja kuten 

vuorovaikutustaitoja, ihmisten ymmärtämistä ja johtamista, jotka tällä hetkellä jäävät 

kandidaattitutkinnon teknis-taloudellisessa opetusohjelmassa vähäiselle huomiolle. 

- Vaihtoehtoisesti maisterin tutkinnon tavoitteeksi voidaan asettaa uuden toimialan tai 

sektorin erityistuntemus. Silloin kauppatieteellisen koulutuksen saanut kandidaatti 

opiskelee jonkin tietyn alan tai sektorin asiantuntijaksi. 
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Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Tampereen yliopistossa kehitetty ja pilotoitu 

hyvinvointipalvelujen opetus- ja tutkimushanke (vuosina 1996–2002), josta kehitettiin oma 

opintokokonaisuus. Tällainen erikoistumisvaihtoehto maisterintutkinnossa toteutettiin 

lukuvuosina 1998–2000. Yhteistyötä tehtiin hallintotieteiden, kunnallistieteiden, 

kansanterveystieteiden, sosiaalipolitiikan ja -työn sekä yrityksen taloustieteen ja 

yksityisoikeuden laitosten kesken. Akatemian rahoittaman hankkeen johtajana toimi 

johtamisen professori Arja Ropo, ja hankkeella oli monitieteellinen ohjausryhmä sekä 

koordinaattori. Konseptin mukaista koulutusta jatkettiin Tampereen yliopiston Porin 

yksikössä ja sen jälkeen myös Turun kauppakorkeakoulussa. Tällainen monitieteellinen 

maisteriohjelma on tämän tutkimuksen perusteella edelleen tarpeen.  

 

6.2  Kauppatieteilijän brändi 

 

Tyypillisen kauppatieteilijän piirteiksi kyselyssä painottuivat urasuuntautunut, itsevarma, 

kunnianhimoinen, aktiivinen henkilö, joka on lisäksi kiinnostunut kansainvälisestä kaupasta. 

Haastateltavien mukaan tulos vastasi hyvin heidän omaa mielikuvaansa kauppatieteilijästä. 

Mielikuva ja kokemus kauppatieteilijöiden osaamisesta ja osaamistarpeista oli hyvin 

koherentti vastaajien keskuudessa, eikä se näyttänyt myöskään merkittävästi muuttuvan 

vastaajan työkokemuksen ja iän lisääntyessä. Näin ollen voidaan puhua vahvasta brändistä. 

Arvioidessaan brändin mahdollisia vaikutuksia rekrytointiin haastateltavat eivät katsoneet 

sen kuvaavan sellaista henkilöä, jonka he haluaisivat palkata organisaatioonsa. Heidän 

mielestään henkilöiden olisi oltava eettisempiä, luovempia ja ennen kaikkea omaavan 

sosiaalisia taitoja.   

 

Lisäksi tuloksen mukaan kauppatieteilijän osaaminen on vahvaa laskennan ja rahoituksen 

piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin tehtäviin heitä osataan rekrytoida ja heidän 

koulutukseensa alan osaajana luotetaan. Heidät tunnetaan myös markkinoinnin osaajina. 

Tämä on hyvä kunnianosoitus alan opettajille ja tutkijoille. Olisi kuitenkin mahdollista 

laajentaa osaamisrepertuaaria ja siten lisätä kauppatieteilijöiden kilpailukykyä 

työmarkkinoilla. Mielikuvaa kauppatieteilijästä laskennan vahvana ammattilaisena 

vahvistanee se, että liiketaloustiede Suomessa ja Saksassa on ollut pitkään 

laskentatoimipainotteista, kun taas amerikkalainen liiketaloustiede on painottanut 

johtamiskysymyksiä liiketaloustieteen kehittyessä. Mielikuvan laajentaminen esimies- ja 
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johtamistaitojen hallitsijaksi antaisi heille enemmän mahdollisuuksia avata uusia ovia uusille 

aloille.  

 

Keskusteluissa kyseenalaistettiin sitä, kuinka mieleinen kyseinen mielikuva on 

kauppatieteilijöille itselleen ja heidän ammatti-identiteetilleen? Tämä herättää pohtimaan, 

millaisia muutoksia profiiliin tulisi tehdä? Mitä alueita halutaan vahvistaa ja mitä voidaan 

liudentaa? Imagoa voidaan muokata sanoittamalla ja profiloimalla maisteriohjelmia 

uudenlaisten liiketoimintaosaajien tuottajina.   

 

Koska mielikuva kauppatieteilijästä on erittäin vahva ja pysyvä, herää kysymys, onko 

ekonomin vahva brändi eduksi vai haitaksi? Jonkinlainen muokkaus kauppatieteilijän 

profiiliin näyttäisi olevan haastattelujen perusteella aiheellinen. 

 

Suosituksia: 

- Laskentatoimen ja rahoituksen vahvan ammattilaisen mielikuva on hyvä säilyttää 

ja sitä voidaan hyödyntää brändi-työssä.  

- Julkishallinnon laskentatoimen osaajille on tarvetta. Yksityisen, julkisen ja 

kolmannen sektorin yhteistyö lisää näiden toimintamallien ymmärtäjien tarvetta 

entisestään. 

- Uusi johtaminen -teeman alle voitaisiin kehittää uusia yhdistelmiä kuten 

laskennan ja rahoituksen ammattilainen esimiestaidoilla höystettynä.   

- Mahdollinen uusi suunta: sosiaalinen, eettinen ja yrittäjähenkinen talouden taitaja 

ja (palvelu)liiketoiminnan kehittäjä? 

 

6.3  Kauppatieteilijän esimiestaidot ja etenemismahdollisuudet 

 

Kauppatieteilijöiden esimiestaidot saivat melko hyvät arviot. Kyselyn mukaan 

kauppatieteilijät hallitsivat paremmin perinteiset johtamis- ja esimiestaidot kuin ne 

esimiestaidot, joita tämän päivän johtamisessa tarvitaan. Tutkimusten mukaan 

muutosjohtaminen, verkostojen rakentaminen, tiimien tai projektiryhmien rakentaminen ja 

vuorovaikutustaidot korostuvat tulevaisuuden johtamis- ja esimiestyössä. 

Yhteiskuntamallien ja talouden toimintalogiikkojen muutokset aiheuttavat muutoksia myös 

ihmisten välisissä toimintatavoissa. Hajaantunut ja erikoistunut tietopääoma vaatii 
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asiantuntijoiden tiiviimpää yhteistyötä, joka taas edellyttää kulttuuriosaamista, itsen ja 

muiden ihmisten ymmärtämistä ja yhdessätekemisen taitoja.  

 

Heikoimmiksi taidoiksi arvioitiin työyhteisöjen kriisien hoitaminen, ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen taitaminen, palautteen antaminen ja saaminen, muutoksen johtaminen 

sekä delegointi ja tehtävien allokointi. Näistä kaikki paitsi viimeinen väittämä kuuluvat 

esimiestaitoalueisiin, joita tämän päivän organisaatiossa tarvitaan entistä enemmän. 

Uudempien johtamistaitojen kategoriat ovat ihmisten johtaminen, muutoksen johtaminen ja 

luovuuden käytön sekä verkostoitumisen taitoalueet. 

 

Taitojen kehittämiseksi ehdotettiin harjoittelujaksojen mukaan ottamista koulutukseen 

soveltavin opetusmenetelmin. Erittäin vahvasti ja selkeästi sekä haastateltavat että kyselyn 

avoimiin kysymyksiin vastanneet ehdottivat ihmisten johtamisen taitojen lisäämistä 

koulutuksessa. Itsensä ja muiden ymmärtäminen on osaamista, jota toivottiin opetettavan 

lisää, ja näiden taitojen katsotaan vahvistavan esimiestaitoja. 

 

Hyvin paljon korostettiin myös sosiaalisten ja eettisten taitojen merkitystä. Vaikka eräs 

haastateltava kertoi ääneen epäilyksensä siitä, ettei sosiaalisuutta voi opettaa, niin tutkimus 

kuitenkin osoittaa toisin (ks. Keltikangas-Järvinen).  

 

Sosiaali- ja terveysala on suuressa murroksessa, joten muutosjohtajia sekä liiketaloustieteen 

asiantuntijoita tarvitaan enenevässä määrin. Kun ajatellaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut 

ovat nimensä mukaisesti palvelutoimintaa ja palveluliiketoimintaa, niin kauppatieteilijöiden 

osaamiselle on käyttöä. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalaa johdetaan vahvasti sellaisten 

ihmisten voimin, joilla on sosiaali- ja terveysalan tausta, eikä mitään erityistä 

osaamispainotusta organisaatio-, johtamis- ja talousosaamiseen. Kauppatieteilijän osaamisen 

tarve näkyy muun muassa siinä, että sosiaali- ja terveysalalla käytetään huomattavia summia 

rahaa liiketoiminnan kehittämisosaamisen ostamiseen. Haastateltavat vahvistivat, että sekä 

julkisten että yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa on tarvetta 

kauppatieteilijöiden osaamiselle. Lisäksi kuntien palvelutoiminta on muutoksessa ja 

yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä tiivistyy. Onnistuneet ekonomirekrytoinnit 

julkisella sektorilla palvelevat koko suomalaista yhteiskuntaa.  

 

Vastaukset osoittivat, että kauppatieteilijöillä on mahdollisuuksia edetä erityisen hyvin 

kaupan, finanssialan ja teollisuuden piirissä. Suurimmat esteet etenemismahdollisuuksille 
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olivat sosiaali- ja terveysalalla. Tämä on tutkimuksien mukaan kuitenkin murtumassa, aivan 

kuten 1980-luvulla teollisuuden alalla tapahtui muutos asiantuntijoiden ja johtajien 

koulutustaustassa.    

 

Kauppatieteilijöiden kilpailukykyä työmarkkinoilla voidaan edistää siten, että opetuksessa ja 

ohjauksessa kiinnitetään enemmän huomiota sekä mikrotasoisiin, eli itseen liittyviin asioihin, 

että makrotasoisiin ilmiöihin, kuten yhteiskunnan ja talouden järjestelmiin liittyviin 

ilmiöihin. Tuloksen mukaan vahvistusta tarvitsevat alueet ovat ihmisen käyttäytymistä, 

itseymmärrystä, joustavaa asennetta ja tiedon sovellettavuutta kehittävät opetusalueet. 

Tutkimuksen tulosten avulla kauppatieteiden opiskelijat voivat entistä tietoisemmin päättää, 

mitä opintojaksoja ”osaamissalkkuunsa” valitsevat. 

 

Suositukset: 

- Koulutuksessa on vahvistettava henkilöjohtamisen taitoja.  

- Koulutuksen suunnittelussa on huomioitava, että vuorovaikutustaitojen ja 

sosiaalisten taitojen opetus vaatii paljon resursseja. Näitä taitoja ei voi opetella kirjoja 

lukemalla tai satapäisessä luentosalissa istumalla. 

- Jo hyväksi osoitettua kielitaitoa täydennetään vahvalla kulttuuri- ja 

johtamisosaamisella, jolla vahvistetaan kauppatieteilijöiden markkina-arvoa 

kansainvälisen liiketoiminnan taitajina. 

- Opetetaan sosiaalisia taitoja. Vaatimushan on jo maisterin tutkintoasetuksessa. 

Sosiaalisia taitoja ei pidä sekoittaa seurallisuuteen (ks. Keltikangas-Järvinen) 

 

6.4  Kilpailukyvyn  ylläpito työmarkkinoilla ja koulutuksen kehittäminen  

 

Nuoret tulevat kohtaamaan lähitulevaisuudessa ilmiön nimeltä maailmanlaajuinen 

työpaikkakilpailu. Kehittyvissä talouksissa on työvoimaa enemmän saatavilla kuin 

kehittyneissä maissa. Hyvistä osaajista on kilpailtava kansainvälisillä markkinoilla, sillä 

tieteen ja tekniikan huippuosaajia tulee myös kehittyvistä maista.  
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Verkosto-osaamisen taitovaatimus vahvistuu entisestään sekä paikallisessa että 

kansainvälisessä liiketoiminnassa. Verkostoissa toimiminen ja niiden rakentaminen vaativat 

uusia taitoja toimia. Etäjohtamisen ja -esimiestyön kehittämisen vastakohtana on myös 

innovatiivisuuden ja luovuuden lisääminen pienissä ryhmissä ja lähityöskentelytilanteissa. 

Nopeatempoiset työtehtävien muutokset vaativat ketteryyttä, sillä on osattava siirtyä asiasta 

toiseen useasti samankin päivän aikana. Tässä tarvitaan työntekijätasolla joustavuutta samoin 

kuin organisaatiotasolla strategista ketteryyttä.  

Teknologisoituneet ympäristöt vaativat teknisten työkalujen käyttötaitoja. Tutkimuksessa 

todettiin, että kauppatieteilijät hallitsevat ne melko hyvin, mutta tälläkin alalla muutos on 

jatkuvaa ja taidot vaativat päivittämistä.  Ympäristövaikutusten huomioiminen taloudellisesta 

näkökulmasta nousee yhä tärkeämmäksi. Talouden johtaminen vaatii uusia luovia ideoita 

siihen, miten tehokas ja tuottava liiketoiminta yhdistetään ympäristöä huomioivaan eettisen 

ajatteluun. Liiketaloustieteellistä koulutusta saavien odotetaan hallitsevan tulevaisuudessa 

nämä taidot. 

Julkisen sektorin tarve kauppatieteiden osaajille on ilmeinen. Vastaajat painottivat julkisen 

sektorin päätöksentekojärjestelmien sekä rakenteiden tuntemuksen lisäämistä 

kauppatieteellisissä opinnoissa. Nykyisin julkinen sektori rekrytoi hallintotieteilijöitä 

toiminnan kehittäjiksi, tuotantotalouden insinöörejä johtajiksi sosiaali- ja terveyspuolelle sekä 

juristeja konsernien henkilöstöhallintoon. Onko syytä pyrkiä muuttamaa kauppatieteilijä –

nimikettä, jolla on kyllä vahvat juuret, mutta joka ei kuvaa enää sitä toimintaympäristöä, jossa 

kauppatieteilijä toimii tai voisi toimia. 

 

Suositukset: 

- Kauppatieteiden opiskelijoilla on liiketaloustieteisiin keskittynyt tausta, jota voitaisiin 

laajentaa esimerkiksi teknisten alojen tai julkisen sektorin tuntemuksella. 

- Verkosto-osaamisen sekä kansainvälisen kaupan taitoja tai näiden yhdistelmää tulee 

lisätä opetuksessa. 

- Opetetaan aiheita, joita ei tyypillisesti ole opetettu ekonomitutkinnossa. 

- Nykyiset osaamisvahvuudet ovat lähinnä teknis-taloudellisia taitoja, joita tulisi 

täydentää ihmistuntemukseen liittyvillä osaamisalueilla. 
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- Lisätään ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä. 

- Kauppatieteilijöiden osaamisen tunnettuutta lisätään julkisella sektorilla. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Kyselylomake 

 

 

                          

 

 

Kysely työnantajille kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden 

osaamisalueista ja -tarpeista  

Suomen Ekonomiliitto - Sefe ry. on kiinnostunut kuulemaan mielipiteenne! Vastaaminen 

on nopeaa ja helppoa.  

A. Organisaationne toimiala  

Teollisuus  

Terveys ja hyvinvointi (sekä yksityinen että julkinen)  

Finanssi  

Kauppa  

ICT  

Muu julkinen ala  

Muu  
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B. Organisaationne henkilöstön määrä  

1 - 9  

10 -49  

50 - 249  

250 tai enemmän  

C. Nykyinen asemanne organisaatiossa  

Ylin johto (pää-, toimitus- ja varatoimitusjohtaja)  

Johto (markkinointi-, henkilöstö-, talous- ja sosiaalitoimenjohtaja)  

Ylempi keskijohto (osastopäällikkö tms.)  

Alempi keskijohto (toimistopäällikkö tms.)  

Muu *  

* C.1 Jos muu, niin mikä?  

 

D. Sukupuolenne  

Nainen  

Mies  

 

E. Organisaationne sijainti  
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F. Koulutuksenne  

Kauppatieteellinen koulutus  

Teknistieteellinen koulutus  

Terveys- tai lääketieteellinen koulutus  

Muu koulutus *  

* F.1 Jos muu, niin mikä?  

 

G. Koulutustasonne  

 

H. Vastaaja on ollut nykyisessä tehtävässään  

 

< 5 vuotta  

6 - 9 vuotta  

10 vuotta tai enemmän  

I. Oletteko toiminut esimiehenä ja/tai ottanut töihin vuoden 2005 jälkeen 

kauppatieteellisen koulutuksen saaneen ekonomin, kauppatieteiden maisterin tai 

kandidaatin?  

Kyllä olen  

En ole  

En osaa sanoa  
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Alla on kuvattu kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriopetuksen tavoitteita. Kyselyn 

avulla keräämme tietoa käsityksistänne suomalaisen yliopistotasoisen koulutuksen 

saaneiden kilpailukyvystä ja haluttavuudesta työmarkkinoilla. Tässä kyselyssä 

keskitymme kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin osaamisalueisiin.  

 

1. Kauppatieteiden KANDIDAATIN osaamisalueet.Mikäli jokin kyvyistä ja taidoista ei ole 

oleellinen arvioidessanne alaisenne taitovaatimuksia, valitkaa vaihtoehto "en osaa 

sanoa". 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 2=hieman eri mieltä, 3=kohtalaisen samaa/eri mieltä, 

4=melko samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä  

  

Kauppatieteiden kandidaatti 

  

Täysin eri 

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

 

Hallitsee liiketoiminnan 

perusteet 
 

      

Osaa käyttää 

työkielenään myös 

muita kieliä kuin 

äidinkieltään 
 

      

Osaa toimia oman 

alansa kehittäjänä 
 

      

Ymmärtää 

kokonaisuuksia 
 

      

Pystyy analyyttiseen 

ajatteluun 
 

      

Osaa etsiä tietoa 

 

      

Osaa esitellä uutta 

tietoa muille 

ymmärrettävästi  
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Hallitsee tietotekniset 

välineet ja tuntee niiden 

käyttömahdollisuudet  

      

Osaa hyödyntää 

verkostoajattelua 

työssään  

      

Pystyy ymmärtämään ja 

käyttämään tieteellistä 

tietoa  

      

Osaa hyödyntää 

tutkimustaitoja 

työssään.   

      

 

2. Kauppatieteiden MAISTERIN osaamisalueet. Mikäli jokin kyvyistä ja taidoista ei ole 

oleellinen organisaatiossanne, vastatkaa "en osaa sanoa".  

 

Asteikko: 1= täysin eri mieltä, 2=hieman eri mieltä, 3=kohtalaisen samaa/eri mieltä, 

4=melko samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä  

  

Kauppatieteiden maisteri 

  

Täysin eri 

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

 

Hallitsee liiketoiminnan 

perusteet 
 

      

Osaa käyttää 

työkielenään myös 

muita kieliä kuin 

äidinkieltään 
 

      

Osaa toimia oman 

alansa kehittäjänä 
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Ymmärtää 

kokonaisuuksia 
 

      

Pystyy analyyttiseen 

ajatteluun 
 

      

Osaa etsiä tietoa 

 

      

Osaa esitellä uutta 

tietoa muille 

ymmärrettävästi  

      

Hallitsee tietotekniset 

välineet ja tuntee niiden 

käyttömahdollisuudet,   

      

Osaa hyödyntää 

verkostoajattelua 

työssään  

      

Pystyy ymmärtämään ja 

käyttämään tieteellistä 

tietoa  

      

Osaa hyödyntää 

tutkimustaitoja työssään 
 

      

 

3. Valitkaa kokemuksenne mukaan, mitkä seuraavista osaamisalueista kauppatieteilijät 

tyypillisesti hallitsevat parhaiten. Valita voi myös useampia vaihtoehtoja.  

 

Markkinointi  

Laskentatoimi  

Verotus  
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Johtaminen  

Rahoitus  

Henkilöstöhallinto  

Kansantalous  

Talousmatematiikka ja tilastotiede  

Yritysjuridiikka  

Kansainvälinen kauppa  

Muu, mikä? *  

* 3.1 Jos muu, niin mikä?  

 

4. Arvioikaa seuraavia väittämiä kokemuksenne tai mielikuvanne mukaan.  

  

Kauppatieteiden KOULUTUS antaa asianmukaisia 

taitoja 

  

Täysin eri 

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

 

Delegointiin ja 

tehtävien allokointiin 
 

      

Projektitehtäviin 

 

      

Päämäärien ja 

sääntöjen 

asettamiseen  

      

Kokonaisuuksien 

suunnitteluun ja 
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koordinointiin 

Budjetointiin ja 

talousasioiden 

hoitamiseen  

      

Asioiden viestimiseen 

muille 
 

      

Tiedon hankintaan ja 

arviointiin 
 

      

Tiimien rakentamiseen 

 

      

Työyhteisöjen kriisien 

hoitamiseen 
 

      

Ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen 
 

      

Palautteen antamiseen 

ja saamiseen 
 

      

Luovaan ajatteluun 

 

      

Muutoksen 

johtamiseen 
 

      

Sopimusten 

laatimiseen 
 

      

Asioiden ja ideoiden 

eteenpäin viemiseen 
 

      

Yhdessä 

työskentelemiseen 
 

      

Ongelmanratkaisuun 

 

      



64 

 

5. Arvioikaa seuraavia väittämiä.  

  

Kauppatieteiden MAISTERIN koulutus antaa perusteet 

edetä 

  

Täysin eri 

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

 

Johtotehtäviin sosiaali- 

ja terveysalalla 
 

      

Johtotehtäviin 

teollisuuden alalla 
 

      

Johtotehtäviin kaupan 

alalla 
 

      

Johtotehtäviin 

finanssialalla 
 

      

Asiantuntijatehtäviin 

sosiaali- ja 

terveysalalla  

      

Asiantuntijatehtäviin 

teollisuuden alalla 
 

      

Asiantuntijatehtäviin 

kaupan alalla 
 

      

Asiantuntijatehtäviin 

finanssialalla 
 

      

6. Missä taidoissa näkemyksenne mukaan kauppatieteilijät tarvitsisivat lisää koulutusta?  
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7. Millainen on mielestänne tyypillinen kauppatieteilijä? Valitkaa seuraavista 

vaihtoehdoista 3 parhaiten kuvaavaa.  

 

Luova  

Itsevarma  

Urasuuntautunut  

Vastuuntuntoinen  

Ahkera  

Kunnianhimoinen  

Sosiaalinen  

Aktiivinen  

Eettinen  

Kiinnostunut kansainvälisestä liiketoiminnasta  

Muu, mikä? *  

8. Kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneiden haluttavuutta työelämässä voidaan 

parantaa  

  

Täysin eri 

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

 

Lisäämällä tietoa 

kansainvälisen kaupan 

suuntautumisesta  

      

Kiinnittämällä 
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enemmän huomiota eri 

toimialojen 

sisällölliseen 

erikoistumiseen 

Opettamalla enemmän 

kieliä 

 
 

      

Opettamalla enemmän 

tietotekniikkaa 
 

      

Lisäämällä tietoa 

yhteiskunnan 

rakenteista ja 

toiminnasta 
 

      

Lisäämällä 

matemaattisia taitoja 

kehittäviä aineita  

      

Lisäämällä ymmärrystä 

ihmisen 

käyttäytymisestä  

      

Kehittämällä 

itseymmärryksen taitoja 
 

      

Opettamalla tiedon 

soveltamista 
 

      

Korostamalla joustavan 

asenteen merkitystä 

työelämässä  

      

Lisäämällä tietoa 

yhteiskunnallisista 

muutoksista  
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Lisäämällä tietoa 

globaalin talouden 

kehityksestä  

      

Lisäämällä tietoa 

sosiaali- ja 

terveyspalvelujen 

rakenteista 
 

      

9. Onko Teillä tietoa jostakin osaamisen tai taitamisen alueesta, joka on kauppatieteiden 

koulutuksessa jäänyt hiljattain valmistuneiden osalta liian vähälle huomiolle?  

 

10. Mikä on yleinen näkemyksenne kauppatieteellisen koulutuksen saaneiden 

kilpailukyvystä työmarkkinoilla ja heidän osaamisalueistaan?  

 

11. Mikä itseenne liittyvä osaaminen on parhaiten auttanut Teitä omalla urallanne 

eteenpäin?  
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LIITE 2. Haastateltavien nimikkeet, organisaation koko, toimiala ja 

maantieteellinen sijainti 

 

Taulukko 1. Haastateltavien nimikkeet, organisaation koko, toimiala ja maantieteellinen sijainti 

 

Nimike Yrityksen koko Yrityksen toimiala Maantieteellinen 

sijainti 

Toimitusjohtaja, 

hallitustyöskentelyn 

ammattilainen. 

Yritykset alle 50 

henkilöä sekä yli 250 

henkilöä 

ICT ja teollisuus Länsi- ja Sisä-Suomi 

Yrittäjä, liikkeenjohdon 

konsultointi 

Mikroyritys finanssiala Itä-Suomi 

Varatoimitusjohtaja Yritys 50-250 henkilöä turismi ja matkailu Pohjois-Suomi ja Lappi 

Henkilöstöpäällikkö Yritys yli 250 henkilöä teollisuus Länsi- ja Sisä-Suomi 

Rekrytointikonsultti Yritys 50-250 henkilöä palveluala Länsi- ja Sisä-Suomi 

Toimitusjohtaja Yritys oli 250 henkilöä teollisuus Länsi- ja Sisä-Suomi 

Kehitysjohtaja Yritys yli 250 henkilöä teollisuuspalvelut Pääkaupunkiseutu 

Henkilöstöjohtaja, yli 250 henkilöä muu julkinen ala Länsi- ja Sisä-Suomi 

Henkilöstöjohtaja yli 250 henkilöä terveys- ja hyvinvointi Itä-Suomi 

Yrityskonttorin johtaja yli 250 hlöä finanssiala Itä-Suomi 

Linjajohtaja yli 250 hlöä kaupanala Pääkaupunkiseutu 

Aluejohtaja 50 – 250 hlöä finanssiala Itä-Suomi 

Yhteensä 12 

haastattelua 
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LIITE 3. Kyselyn muut tulokset taulukkoina sekä avoimet vastaukset 
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Avoimet vastaukset 

6. Missä taidoissa näkemyksenne mukaan kauppatieteilijät tarvitsisivat lisää koulutusta? 

 

• Painotukset suht hyvät; käytännön työelämätaitojen merkitystä ei voi liiaksi korostaa 

(johtaminen, tiimityö, vuorovaikutus, projektit, itsensä johtaminen ja kehittäminen)   

• Nöyryyttää, tuntuu siltä kun valmistuu Kauppiksesta tietää kaiken, vaikka todellisuudessa 

koulutus alkaa vasta työelämässä.   

• Kyllä peruskoulutus on riittävä. Käytännön töihin opitaan työpaikalla.   

• Henkilöstöjohtamiseen   

• Kysymykseen 4 on mahdotonta vastata, koska eri henkilöt ovat erilaisia ja läheskään kaikkiin 

asioihin ei kauppatieteellisellä koulutuksella pystytä vaikuttamaan, jos henkilö on tyyppinä 

"vääränlainen". Eli kaikki eivät opi delegointia, kaikki eivät ole tiimihenkilöitä jne.   

• Ihmisten johtamisen sosiaaliset taidot, työpsykologia.   

• 1. laskentatoimi, 2. projektitoiminnan talouslaskenta ja 3. projektitoiminnan talousraportointi   

• Käytännön sopimusasioissa. Teoreettinen tieto ei välttämättä riitä sopimusneuvoteluissa.   

• Faktapohjainen päätöksenteko, nähdä "big picture"   

• Projektinhallinta   

• Myyntityössä ja myynnin johtamisessa sekä yleisessä liiketoimintaosaamisessa   

• Projektitoiminta, toimialatuntemus, liiketoiminan harjoittamisen käytännöt, esimiestyö.   

• Kansainvälinen yhteistyö ja erilaisten kulttuurien huomioiminen tehokkaassa viestinnässä ja 

yhteistyössä. Esimies- ja alaistaidot.   

• Ihmisten johtamiseen ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen   

• Käytännöllisissä taidoissa, ettei osaaminen jää teoreettiselle tasolle, jossa itse kuvittelee - 

usein oppilaitoksen pönkittämänä?! - että on tietyn tai tiettyjen osa-alueiden suvereeni 

hallitsija, mutta käytännössä näin ei ole, vaan työelämään astuminen saa aikaan ison 
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kulttuurishokin - ellei henkilössä itsessään, niin työpaikalla, joka sitten paikkailee ja käyttää 

energiaansa alkuvaiheeseen liiaksi, jolloin vastaava resurssointi on usein poissa 

tarpeellisemmaksi ajatellulta täydennys- ja lisäkoulutukselta. Myös tilanne, jossa kaikki 

mainostavat osaavansa ja hallitsevansa kaiken, ja sitten ei oikein osaa mitään kunnolla, 

aiheuttaa yrityksissä saman tilanteen.    

• Muutoksen hallinta ja johtaminen. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot.   

• Projektijohtaminen, henkilöstöjohtaminen, viestintä   

• käytännön taloushallinnon ja rahoituksen pyörittämisessä, peruskirjanpidossa, 

tilinpäätökset, taloudellinen raportointi, konsernilaskenta, taloushallinnon eri osa-alueiden 

hallinnassa,  kokonaisuuksien hallinnassa, johtamisessa   

• Projektien hallinnannassa teknisen koulutuksen saaneet (DI) ovat selkeästi edelllä 

kauppatieteilijöitä, näin ainakin vastavalmistuneet. Nykypäivänä on entistä tärkeämpää 

pystyä verkostoitumaan ja toimimaan monikulttuurisessa organisaatiossa, ainakin ajoittain. 

Tuon puolen osaamista ei voi olla korostaa liikaa (opiskelijavaihto yms). Myös tietotekniset 

kyvyt tarpeen, ja keskimäärin edelleenkin DI-koulutus näyttää olevan kaupallista koulutusta 

koskien tietoteknisiä taitoja (nimenomaan taitoja, oletan teoreettisen osaamisen olevan 

kohtuullisen hyvä).   

• Laskentatoimi ja yritystalous, johdon laskentatoimi   

• Kaikissa niissä taidoissa joissa joudutaan arvioimaan maailmaa muiden kuin kovien 

rahaperustaisten komponenttien perusteella.Ymmärrystä lisää käyttäytymistieteiden 

alueelta.   

• Projektinjohtaminen ja -hallinta. Uuden oppimishalu/sopivan nöyrä (ei nöyristelevä) asenne 

(kuvitellaan olevansa valmiita suoraan koulunpenkiltä). Viestintä ja muutosjohtaminen/-

hallinta.   

• - johtamisessa ja siihen liittyvissä haasteissa- isompien taloudellisten kokonaisuuksien 

ymmärtämisessä (kirjanpitotaidot ei niinkään auta, jos ei osaa lukea kunnolla tuloslaskelmaa 

ja tasetta)- bisnesenglannissa   

• kansainvälinen vuorovaikutus ja kulttuurierovaisuuksien ymmärrys   
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• Johtamisessa, vuorovaikutuksessa   

• Ihmisten johtaminen, muutoksen johtaminen (vuorovaikutus, organisaatiopsykologia jne)   

• Työelämän taitoja, tiimit, tyky, viihtyminen, pitkäjänteisyys, johtmainen/esimies työ    

• Johtamista ja henkilöstöjohtamisen haasteita on vaikea - ellei mahdoton - oppia ainoastaan 

opiskelemalla. Käytännön tilanteissa opit alkavat vasta elää.    

• kokonaisuuksien hallinnassa, tiimityössä, yhteistyössä, työyhteisötaidoissa   

• Tietoteknisissä asioissa. Tietohallinto on koko ajan kasvava osa yritysten toimintaa ja jopa 

strategiaa, joten tietoteknistä osaamista kannattaa painottaa koulutuksessa.   

• Työyhteisödynamiikka, vuorovaikutus   

• psykologia, tietotekniikka   

• Henkilöstöjohtamiseen - etenkin haastavissa tilanteissa toimittaessa   

• Käytännön tehtävissä, teorian muuttamisessa käytännöksi. Esimerkiksi laskentatoimessa 

kirjanpitotehvävien hallitseminen myös käytännössä. Tätä taitoa tarvitaan myös alaisten 

johtamisessa ja ohjaamisessa.   

• Kunnallissektorin taloushallinnossa   

• Myyntikoulutusta tarvitaan lisää opetussuunnitelmiin.   

• Kaikki ihmisosaamiseen liittyvät asiat.   

• Johtamisessa, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa, henkilöstöjohtamisessa, 

projektityöskentely- ja johtamisosaamisessa   

• Kokonaisuuksien ymmärtämisessä.   

• Kansainväliset kyvykkyydet myös muiden kuin kielitaidon osalta.   
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9. Onko Teillä tietoa jostakin osaamisen tai taitamisen alueesta, joka on 

kauppatieteiden koulutuksessa jäänyt hiljattain valmistuneiden osalta liian 

vähälle huomiolle? 

• Todellisuuden poikkeaminen kirjoitaopitusta    

• Mahdollisuus vlmistua liian keskittyneeltä taustalta. Esimerkiksi Ekonomiksi on voinut 

valmistua ilman tietämystä kirjapidon perusteista   

• Vuorovaikutustaidot.   

•  1. kirjanpito ja laskentatoimi. 2. proektitoiminnan talouslaskenta ja  - raportointi   

• Asiakastyö, myyntityö ja myynnin johtaminen sekä toimialoihin liittyvä 

liiketoimintaosaaminen sekä business to business markkinoinnin hallitseminen. 

Markkinointi on selkeästi liian painottunut BtoC näkökulmaan.   

• Liiketoiminnan suunnitetlun ja harjoittamisen käytänteet.   

• Vuorovaikutustaidot.   

• Projektijohtaminen, henkilöstöjohtaminen, viestintä   

• peruskirjanpito, tilinpäätökset, veroilmoitukset ym. viranomaisilmoitukset, 

konsernitilinpäätös, IFRS- ja IAS -osaaminen, taloudellisen raportoinnin osaaminen, 

lukujen , tietojen analysointi, johtopäätösten tekeminen, tarvittavein toimepiteiden 

hahmottaminen...   

• Työsuhdejuridiikka on aina hyödyllistä tehtävästä/toimesta riippumatta.   

• - kansainvälinen kauppa   

• Moni on kovin ujo. Itsensä myymisessä on parantamisen varaa.   

• Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja itseymmärrys ja joustava asenne työelämässä.   

• ainakin Itä-Suomen alueelta valmistuneet kauppatieteilijät ovat kovin raakileita 

työelämätaidoissaan ja odotukset työtehtäviltä ovat erittäin korkealla. Täytyis olla ja 

tuoda koulutuksessa esille malttia työuran rakentamiseen.   
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• Laskentatoimi: yritystalouden lainalaisuudet sekä käytännön kirjanpitotaidot. Hiljattain 

valmistuu liian vähän kirjanpitotaitoisia kauppatieteilijöitä - tämän vahvistavat myös 

rekrytointikumppanimme.   

• Päätöksentekoprosessi julkisella sektorilla, erityisesti kuntasektorilla. Asioiden 

valmisteleminen ja esittäminen ymmärrettävästi maalikoista koostuville 

päätöksentekoelimille on puutteellista. Kyky ottaa asiantuntijan rooli em. 

toimintaympäristössä niin että päätöksentekijät pitäisivät asiantuntijaauktoriteettina on 

heikkoa.   

• Korostan myyntitaitojen opetuksen lisäämistä. Tällä tarkoitan ihan perusasioita 

myynnistä, myyntineuvotteluista, tarvekartoittamisesta, ratkaisujen myynnistä jne.Toinen 

tärkeä alue on sosiaalisten taitojen kehittäminen.   

• Johtamisosaaminen ja sillä alueella erityisesti henkilöstöjohtaminen ja esimiestyössä 

tarvittava osaaminen yleensä. Projektityössä tarvittava osaaminen.   

Mikä on yleinen näkemyksenne kauppatieteellisen koulutuksen saaneiden 

kilpailukyvystä työmarkkinoilla ja heidän osaamisalueistaan? 

• Kunhan asenne on kohdallaan ja perustaidot hallussa, niin kilpailukyky on OK.   

• Haluavat päästä melko helpolla ja kommitoituminen pitkäjänteiseen työskentelyyn on 

melko alhainen   

• Kyllä se hyvä on.Työpaikalla sitten jalostutaan, paraskaan koulutus ei juuri koskaan voi 

vastata täsmäosumana työpaikan osaamistarpeisiin.   

• Hyvä   

• hyvä kilpailukyky, osaamisalueet vahvoja, kyse enemmän persoonasta itsestään   

• Hyvä.   

• heikentynyt laskentatoimen osaamisen vähennyttyä.    

• Ihan hyvä   

• Kohtuullisen hyvä.   
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• Käsitykseni mukaan ekonomien kysyntä työmarkkinoilla on hyvällä tasolla.   

• Hyvä.    

• Varsin hyvä. Suomen työmarkkinat ovat varsin tekniset (etenkin ulkomaankauppaan 

liittyen), jolloin ymmärrys ja tekninen osaaminen on eduksi.    

• Tukitoimintoihin teollisuudessa ja soveltavissa organisaatioissa, kaupan ja finanssialan 

asiantuntijatehtäviin. Bisnestä harjoittavat sen sijaan aivan muut kuin vastavalmistuneet 

ekonomit.   

• Melko samat kuin muillakin valmistuneilla: Käytönnön kompromissit ja yhteistyökyvyt 

on ehkä liikaa henkilön omien tapojen varassa. Ymmärrys työelämän joustoista ja siitä 

miten toimitaan vastuullisesti, sekä tiimissä, että miten esimiehen työtä tuetaan 

tiimiläisenä korostaisin enemmän.   

• Koulutus on edelleen hyvin teoreettista, heti ei olla johtajia, mutta se antaa hyvän pohjan 

hankkia erityisosaamista yrityksessä   

• Asiantuntevaa väkeä kasvamaan asiantuntija- ja johtotehtäviin.   

• Kauppatieteellisen koulutuksen saaneiden joukkoon lukeutuu suuri määrä hyvin erilaisia 

tietoja ja taitoja omaavia ihmisiä. Kaikki ekonomit eivät todellakaan hallitse kirjanpitoa, 

päinvastoin kuin yleisesti luullaan. KTM-tutkinto on hyvin kilpailukykyinen, merkitystä 

on sillä mille osa-alueelle on erikoistunut ja millä alueella työtä etsii.   

• Kilpailukyky on hyvällä tasolla, yleensä kielitaidon suhteen ainakin, mutta myös 

teoreettisen osaamisen alueilla.  Käytännön tiedot ja taidot, kokemus työelämästä 

rajallista.   

• ovat varsin kilpailukykyisiä   

• Hyvä kilpailukyky, arvostettu koulutus, yleensä hyvä osaaminen. Kielitaito ja 

yleissivistys yleensä hyvin hallussa.   

• kilpailukyky kaupallisella alalla on erittäin hyvä, samoin rahoitussektorilla.    

• - hyvä kilpailukyky pidemmässä juoksussa, uran alussa tradenomi saatetaan palkata 

alemman palkan takia helpommin ja ajatellen, että tradenomin pysyvyys on parempi 
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yhtiössä- osaamisalueen laajennus mahdollista periaatteessa millä alalla vaan, koska 

tutkinto antaa pohjan tulevaisuuden rakentamiselle   

• -   

• Minusta yleiskoulutuksena ihan hyvä tutkinto. Johtamiseen liittyviä asioita pitäisi 

enemmän korostaa.   

• Kauppatieteellisen koulutuksen saaneet ovat kilpailukykyisiä, mutta koulutusta voisi 

muuttaa enemmän ihmisläheisemmäksi, ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä, omaa 

käyttäytymistä ja joustavaa asennetta lisää työelämän tarpeisiin mukautumisessa.   

• Kauppatietelijötä  valmistuu melko paljon. Kauppatieteilijät sijoittuvat varmasti hyvin 

työelämään mutta suuri osa tekee varmasti koulutustasoaan "alempiin" tehtäviin. Siinä 

mielessä kauppatieteellisessä opetetaan melko paljon (ehkä liikaa) asioita, jotka liittyvät 

nimen omaan "yleijohdollisiin" asioihin.   

• Mielestäni kauppatieteen maisterin tutkinto on liikaa nice to know-tasolla. 

Kauppakorkeasta olisi hyvä saada enemmän substanssiosaamista työelämään. Taito etsiä 

tietoaj analysoida sitä on hyvällä tasolla. Monella vastavalmistuneella ei vain ole tarpeeksi 

nöyryyttä työelämään.   

• Tuntuu, että kauppatieteilijöistä on "ylitarjontaa"   

• Kilpailukyky on täysin tasavertainen muiden ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden kanssa.   

• Nähdäkseni koulutus on hyvin kilpailukykyinen ja siihen liittyvät hallinnon sekä 

johtamisen kompetenssit, joilla on käyttöä lähes kaikissa organisaatioissa. Kansainvälisen 

kaupan osaaminen korostuu omassa organisaatiossamme.   

• Varsin hyvä kilpailutilanne   

• Suomessa insinööri menee usein edelle, koska nähdään että tekninen myyjä on helpompi 

kouluttaa kuin kaupallinen teknikko   

• Monipuolisia työntekijöitä, jotka soveltuvat monitaitoisina useille aloille.   

• Yksityisellä sektorilla hyvä.   
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• He ovat hyvää työvoimaa yritysten tarpeisiin.   

• Silloin, kun osaa kertoa, mitä osaa ja miten yrityksessä ko. osaamista voidaan hyödyntää - 

on kilpailukykyinen tutkinto.   

• Varsin hyvä kilpailukyky.   

• Heillä ei ole varsinaista kilpailua. Tuotantotalouden tutkinnon suorittaneet painivat ihan 

eri sarjassa - ja vievät parhaat ekonomipaikatkin.   

• Kaupallisen koulutuksen saaneilla on hyvä maine ja he ovat erittäin kilpailukykyisiä 

työmarkkinoilla.    

• Hyvä   

• 11. Mikä itseenne liittyvä osaaminen on parhaiten auttanut Teitä omalla urallanne 

eteenpäin? 

• Itsensä johtamisen taito, kielitaidot, sosiaaliset taidot, asenne ja halu kehittää itseään.   

• Liiketoiminnan ymmärtäminen   

• Juridiikka, laskentatoimi, markkinointi ja yleisjohtaminen (kronologisessa järjestyksessä 

urakehityksen mukaan)   

• Hyvät vuorovaikutustaidot ja kokonaisuuksien hallinta   

• Joustavuus, uskallus vaihtaa alaa ja tehtäviä, neuvottelutaito ja esiintymistaito - mitään 

näistä en kyllä oppinut kauppakorkeakoulussa aikoinaan.   

• työssä kehittynyt asiantuntijuus, kiinnostus ei vain oman bsuinessalueen asioista, 

kokonaisuuksien ymmärtäminen   

• Verkostoituminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, laaja-alaisuus (työkokemuksen 

kautta), ihmissuhdeosaaminen.   

• liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtäminen ja toiminta niiden pohjalta   

• Laskentatoimen ja juridiikan osaaminen.   

• En osaa sanoa   
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• Laajempi asioiden ymmärtäminen, kielitaito   

• Laskentatoimen osaaminen, tiedonhakeminen sekä ongelmanratkaisukyky   

• Liiketoimintaosaaminen ja ongelmanratkaisutaidot. Myynti- ja myynnin johtamistaidot -> 

Kyky tehdä tulosta!   

• Monitaitoisuus, projekti- ja yhteistyötaidot, kielitaito, kokonaisuuksien hahmotatminen 

analyyttisesti, kv-kokemukset, tekninen ja sovellusasiantuntemus.   

• Avoimuus, nöyryys ja ratkaisukeskeinen ajattelu.   

• Tiedon soveltaminen ja innovointi   

• Tutkijakoulutus ja tapa ajatella ja asennoitua mahdollisimman joustavasti - sekä 

tunnollisuus annettujen tehtävien suorittamisessa kritisoimisen sijaan - sillä tavalla olen 

saanut lisää vastuuta, meriittiä ja maine on kiirinyt muuallekin.   

• Yrittäjämäisyys   

• Viestintätaidot sekä suomeksi että muilla kielillä niin suullisesti kuin kirjallisestikin; 

organisointi- ja koordinointikyky; vastuunotto   

• Taloushallinnon, laskentatoimen ja oikeustieteen osaamisalueet.   

• Saamani palautteen mukaan määrätietoisuus, innovatiivisuus ja ennen kaikkia kyky 

toimia erilaisten ihmisten kanssa hyvin yhteen (ja saada heidän kanssaan aikaiseksi 

tuloksia).   

• kiinnostus siihen mitä teen ja työni  kokeminen tärkeäksi   

• Itse akateeminen titteli sinänsä on auttanut eteenpäin.Teorioiden ymmärtäminen ja 

hyödyntäminen oikeisiin tilanteisiin.Perusymmärrys kirjanpidosta ja budjetoinnista.   

• Koulutuksen monipuolisuus.    

• - organisointikyky- tahto saada jatkuvasti lisää haasteita   

• Ihmistuntemus   



80 

 

• Kokonaisuuksien hahmottaminen. Sopimusjuridiikan osaaminen on ollut erityisen 

hyödyllistä. Koko elämä on eri asioista sopiminen.   

• Hallinnollinen osaaminen, ihmissuhdeosaaminen ja se, että suostuu aloittamaan 

organisaation perustehtävistä.   

• Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen, itseymmärrys ja joustava asenne työelämässä ja 

muutoksissa   

• Laaja-alainen osaaminen, eli käytännössä yleissivistys. Liiketoiminnan keskeisten osa-

alueiden tuntemus.   

• Sustanssiosaaminen laskentatoimen alalla   

• nöyrä asenne ja valmius tehdä kaikkea, ainakin tutustua kaikkiin tehtäviin työyhteisössä 

ja ottaa oppia jokaiselta työyhteisössä.    

• Johtamistaito   

• Tietoteknisen peruslogiikan osaaminen. Analyyttinen ajattelu.   

• Kielitaito, järjestelykyvyt ja kulttuurinen joustavuus.   

• Ilmiöiden ymmärtäminen ja yhteistyövalmiudet   

• avoimuus, asenne   

• Työssä hankittu osaaminen monesta eri toimialan keskisuuresta yrityksestä   

• Kaupallisen koulutuksen monipuolisuus on mahdollistanut monenlaiset yritystalouden ja 

hallinnon työtehtävät ja edistänyt urakehitystä kansainvälisiin tehtäviin.   

• Kyky ymmärrettävästi esittää ja välittää tietoa päätöksentekopostaalle.   

• Useamman kauppatieteellisen aineen rinnakkain lukeminen perusopintojen aikana. Eli 

minun kohdallani kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen lukeminen on ollut 

hyvä paketti ainakin rahoitusektorille.   

• Poikkitieteellisyys - out of the box -ajattelu   
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• - Kyky kehittää toimintaa - Kyky ymmärtää ja hallita kokonaisuuksia-  Tiedonhankkimis- 

ja soveltamisosaaminen- Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot   

• Terveen järjen käyttö, intuitio, jääräpäisyys.   

• juridiikan tuntemus   

• Hyvä peruskoulutus, verotuksen osaaminen, kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä 

kielitaito.   

• Ihmissuhdetaidot   

• Tiedon jano   
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