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Ympäristöhuollon imago on perus-
positiivinen, mutta mielikuvallista 
kärkeä alalla ei ole. Selkeä profiili 
puuttuu erityisesti yrityssektorilta. 
Mielikuvatutkijan mielestä neutraali 
imago on hyvä lähtökohta, kun pro-
fiilia lähdetään nostamaan toimin-

nallisin ja viestinnällisin keinoin.

teksti ja kuva Mikko terävä

Ympäristöyritysten Liiton tuoreen tutki-
muksen mukaan ympäristöhuoltoalan 
imago on myönteinen, mutta arvosa-

nojen taso ei ole kovin korkea. Tutkimuksen 
tehneen Promenade Research Oy:n tutkimus-
päällikkö Pekka Harjunmäki tulkitsee imagon 
olevan ”peruspositiivinen, varovaisen myön-
teinen”.

Mielikuvat jätteen kuljetuksista, käsittelystä 
ja kunnallisista toimijoista ovat kaikkiaan suh-
teellisen lähellä toisiaan. 

”Selvä profiili puuttuu erityisesti yrityssekto-
rilla, jossa erityistä mielikuvallista kärkeä ei näy. 
Joillain toimialoilla muutama yritys luo koko 
alalle mielikuvaa, mutta ympäristöhuollossa 
tällaista ei niin selvästi näy.”

”On mielenkiintoista seurata, alkaako yrityk-
sille syntyä profiilia. Profiilin puuttuminen on 
myönteinen lähtökohta, kun lähdetään teke-
mään brändiä, toiminnallista tai palvelullista 
mielikuvaa.”

”Keskeisin toimijoihin liitetty mielikuvalli-
nen ominaisuus on vastuullisuus. Jos toimija 

Ympäristöhuollon imago 
on varovaisen myönteinen

mielletään vastuulliseksi, sen mielikuvassa ko-
rostuvat myös asiantuntemus, kehittäminen ja 
hyvä asiakaspalvelu. Jos yritys haluaa kehittää 
omaa mielikuvaansa, sen tulee keskittyä vas-
tuullisuuteen”, tulkitsee Harjunmäki.

Helmikuussa toteutettuun tutkimukseen vas-
tasi 170 henkilöä. Tutkimus muodostui kvalita-
tiivisista syvähaastatteluista ja kvantitatiivisesta 
kyselystä.

Vastaajina olivat yritysten ympäristö- ja jäte-
huoltoasioista vastaavat, valtion ympäristöhal-
linnon edustajat, kuntien ympäristönsuojelusta 
vastaavat, kuntien luottamustehtävissä toimivat, 
kunnallisten jätelaitosten johtajat, ympäristö-
järjestöjen edustajat, isännöitsijät sekä erilaisissa 
tehtävissä ympäristöalalla ja valtionhallinnossa 
toimivat henkilöt.

Tutkimuksella YYL halusi kartoittaa sidos-
ryhmien näkemyksiä alasta ja sen eri toimijoista 
sekä siitä, mihin suuntaan ympäristöhuoltoalaa 
tulisi kehittää. Mielikuvissa kriittisimpiä olivat 
kunnallisten jätelaitosten johtajat ja ympäristö-
järjestöjen edustajat, myönteisin kuva alalta oli 
yritysten ympäristövastaavilla ja kunnallisilla 
luottamusmiehillä.

Kritiikkiä kuntien viranomaisille

”Yksi tärkeä perushavainto on, että vastaajan 
asema selittää vain osittain vastausten suurta 
hajontaa. Tekijät kuten ammattiala ja maantie-
teellinen sijainti selittävät vastauksia osittain, 
mutta yksilökohtaista hajontaa on kohderyh-
mien sisällä paljon. Ammattialat ovat antaneet 
kysymyksiin sekä voimakasta myönteistä että 
kriittistä palautetta”, Harjunkoski korostaa.

Ympäristöyritysten Liitolle mielikuvien haja-
naisuus antaa Harjunkosken mukaan mahdolli-
suuden vaikuttaa alan mielikuvaan kirkastavasti 
viemällä julkiseen keskusteluun ”oikeita” tee-
moja, sillä hajanaisuus johtuu osittain tiedon 
puutteesta.

Yksityiset jätteenkuljetusyritykset saivat toi-

Ympäristöhuoltoalan mielikuvatutkimus 
julkistettiin Ympäristöyritysten Liiton 
vuosikokousseminaarissa Tampereella 
21. huhtikuuta. Alan uusia tekniikoita 
esiteltiin ulkonäyttelyssä.

minnastaan kiittäviä arvioita yritysten ympäris-
töasioista ja jätehuollon ostamisesta vastaavilta 
sekä kuntien luottamistehtävissä toimivilta. Yk-
sityisiä jätteen hyödyntämislaitoksia pidettiin 
asiantuntevina ja ammattitaitoisina sekä aktiivi-
sesti toimintaansa kehittävinä, mutta hyödyntä-
mislaitosten keskittyminen ja suurten yritysten 
syntyminen nähtiin kielteisinä asioina. Monet 
vastaajista toivoivat pienten yksiköiden lisään-
tymistä suurten keskittymien sijaan.

Vastaajien mielestä ympäristöhuoltoyritys-
ten kehittämistarpeet löytyvät uusien teknisten 
ratkaisujen ja palveluiden kehittämisestä. Palve-
lujen osalta tarvittaisiin kuntien ja yksityisten 
yritysten yhteistyötä. Koko alan kehittämistar-
peista tärkeimmiksi nousivat kansalaisten asen-
teiden kehittyminen, kierrätyksen lisääminen ja 
jätteen synnyn ehkäiseminen. 

Ympäristöhallinto sai runsaasti kritiikkiä lä-
hes kaikilta vastanneilta. Negatiivisimmat arviot 
sai kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten 
toiminta. Suurimmat tarpeet ympäristöhal-
linnon kehittämisen kannalta nähtiin olevan 
viranomaisten asiantuntemuksen kehittämi-
sessä.

Myös ympäristöalan lainsäädäntöä ja sen toi-
mivuutta kritisoitiin voimakkaasti. Sitä tulisi 
vastaajien mielestä selkeyttää ja saada käytän-
nönläheisemmäksi. Kriittisimmin lainsäädän-
töön suhtautuivat kunnallisten jätelaitosten 
johtajat, mutta myös kuntien ympäristönsuo-
jeluviranomaiset. Yllättäen myös ympäristöhal-
linnossa toimivat virkamiehet kritisoivat ympä-
ristölainsäädäntöä ja sen toimivuutta.

Lainsäädännön ei nähty nykyisellään olevan 
ympäristönsuojelunäkökohtien toteutumisen 
kannalta riittävä. Jätehierarkian kahteen ylim-
pään tavoitteeseen eli jätteen synnyn ehkäisyyn 
ja kierrätykseen ei ole tosissaan panostettu. 
Suurin osa vastaajista oli myös sitä 
mieltä, ettei lakien ja 
määräysten noudatta-
misen valvontaa pitäisi 
lisätä tuntuvasti.


