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Strateginen suunnittelu 
innovaatioympäristön kehittämisessä

Case Helsingin seudun innovaatiostrategia

Toni Saarivirta & Markku Sotarauta 

Tiivistelmä. Tässä työpaperissa haarukoidaan esille strategisen suunnittelun erilai-
sia rooleja innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Tutkimuskohteena on Helsingin 
seudun innovaatiostrategia, jota tutkittiin internetissä toteutetulla kyselyllä. Kyselyn 
avulla kartoitettiin avaintoimijoiden näkemyksiä siitä, miten Helsingin seudun toi-
mijoiden yhteistyö on mahdollisesti parantunut strategian ansiosta ja onko strate-
gia tiivistänyt yhteistä näkemystä Helsingin seudun tulevaisuudesta. Tutkimuksen 
tulokset osoittavat miten strategian prosessuaaliset ja klassiset piirteet kietoutuvat 
monin tavoin yhteen. Strategia on samanaikaisesti suunnitelma, viesti, tietoisuuden 
laajentaja ja yhteistyön areena. Analyysi vahvistaa myös sen suunnittelututkimuksissa 
moneen kertaan todetun seikan, että suunnitteluprosessi on monesti lopputulosta 
tärkeämpi. Mitä tiiviimmin vastaajat ovat osallistuneet innovaatiostrategian laadin-
taan, sitä positiivisempi suhtautuminen sen eri osa-alueisiin heillä on. Samalla tämä 
tutkimus korostaa sitä, että strategisen suunnittelun vaikuttavuutta arvioitaessa sitä 
tulisi arvioida kokonaisvaltaisesta eikä vain klassisesta suunnittelua korostavasta nä-
kökulmasta. Strategian laadinta on aina osa laajempia kehitysprosesseja.

Avainsanat: Strateginen suunnittelu, innovaatioympäristö, innovaatiostrategia 

Johdanto1. 
Strateginen suunnittelu yleistyi julkisessa hallinnossa ja samalla aluekehittämisessä 
1990-luvulla laman pakottaessa monet organisaatiot ja alueet uusien suuntien etsintään. 
Lisäksi Euroopan unionin ohjelmallisuuttaainottava kehittämisote vaikutti osaltaan stra-
tegisen suunnittelun juurtumiseen osaksi suomalaista kehittämistoimintaa. Strateginen 
suunnittelu heijastuu ohjelmallisen aluepolitiikan pääperiaatteissa, joita ovat keskittä-
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mi nen, kumppanuus, ohjelmallisuus ja täydentävyys. (ks. Mäkinen 1995). Strategisen 
suunnittelun tarvetta julkisessa kehittämistoiminnassa on perusteltu sillä, että sen koe-
taan auttavan ainakin a) prioriteettien vahvistamisessa, b) tulevaisuuden suuntien etsin-
nässä ja selkiyttämisessä, c) yksittäisten budjettikausien yli ulottuvan vision luomisessa, 
d) raamien luomisessa päätöksenteolle, e) nopeasti muuttuvien olosuhteiden kohtaami-
sessa ja haasteisiin tarttumisessa. Strategisella suunnittelulla on kuitenkin todettu olevan 
myös muita rooleja (ks. Sotarauta 1996; Sotarauta et al. 2002). Innovaatiojärjestelmien 
ja –ympäristöjen noustua 1990-luvulla yhdeksi yhteiskunnallisen kehitystoiminnan tu-
kijaloista on strategista suunnittelua sovellettu monin tavoin myös innovaatiotoimintaan 
kohdistuvissa kehittämispyrkimyksissä.

Tässä työpaperissa haarukoidaan esille strategisen suunnittelun erilaisia rooleja 
innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Tutkimuskohteena on Helsingin seudun 
innovaatiostrategia, jota tutkittiin internetissä toteutetulla kyselyllä. Kyselyn avulla 
kartoitettiin avaintoimijoiden näkemyksiä siitä, miten Helsingin seudun toimijoiden 
yhteistyö on mahdollisesti parantunut strategian ansiosta ja onko strategia tiivistänyt 
yhteistä näkemystä Helsingin seudun tulevaisuudesta. Kysely lähettiin sekä strategiatyön 
valmistelussa mukana olleille henkilöille että Helsingin seudun luottamushenkilöille 
ja johtaville viranhaltijoille ja satunnaisesti valituille julkisen ja yksityisen sektorin 
edustajille. Tutkimuksen toteutus ja aineisto esitellään tarkemmin luvussa neljä. Hel-
singin seudun innovaatiostrategian analyysi on yksi Tampereen yliopiston Alueellisen 
kehittämisen tutkimusyksikön ”Self-Renewal Capacity of Clusters (Sere)” –projektin 
osaprojekteista.

Tämä raportti rakentuu siten, että luvussa kaksi esitetään tiivistetty näkemys strategi-
sesta suunnittelusta aluekehittämisessä., Luku on ajanmukaistettu tiivistelmä kahdesta 
Sotaraudan aiemmasta tutkimuksesta (1996a ja 1996b). Lisäksi luvun taustalla on 
useita Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön strategiseen suunnitteluun aluekehit-
tämisessä kohdistuneita empiirisiä tutkimuksia sekä niiden taustalla oleva kansallinen 
ja kansainvälinen kirjallisuus (ks. Sotarauta 1996; Sotarauta & Lakso 2001; Sotarauta 
& Linnamaa 2000; Sotarauta & Linnamaa 2001; Kostiainen 2002; Sotarauta & Bruun 
2002; Linnamaa 2004). Luvussa kolme esitellään tutkimusprosessi ja aineisto ja luvussa 
neljä Helsingin seudun innovaatiostrategia pähkinänkuoressa. Luvussa viisi käydään läpi 
kyselyn tulokset ja luvussa kuusi nostetaan esille johtopäätökset.

 Strateginen Suunnittelu aluekehittämiSeSSä2. 

Klassinen strateginen suunnittelu kohtaa prosessit2.1. 

Suomen aluekehittämisessä sovellettu strateginen suunnittelu perustuu pääosin klassi-
seen lähestymistapaan. Sen perusoletukset voidaan yksinkertaistaa1 seuraavasti: 1) Stra-
tegian luominen on kontrolloitu tie toi nen prosessi. Huomio kiinnitetään suun nit te lussa 
tapahtuvaan järkeilyyn ei kä niin kään toimintaan, jonka oletetaan seu raa van, kunhan 

1 ks. tarkemmin Whittington (1993), Mintzberg (1994) ja Sotarauta (1996) 
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strategiat on laadittu. 2) Vastuu strategiaprosessista on johtajalla tai johtoryhmällä. Tämä 
oletus hei jas t e lee sekä individualismia että sodan käyn nis tä johdettua käsitystä hierarkian 
hui pul la olevasta kenraalista. 3) Strategian laadinnan mallin pitää olla yk sin kertainen ja 
epämuodollinen. 4) Strategioiden tulee olla ainut laatui sia. Par haat strategiat ovat seu-
rausta luovasta suun nit telu prosessista ja niiden tulee ra kentua ydin kompetens sien ym-
pärille. 5) Strategiat laaditaan suunnittelu prosessissa val  miiksi. 6) Strategiat tulee ilmaista 
täsmällisesti. 7) Kun ainutkertaiset, valmiit ja eksplisiittiset strate giat on laadittu, ne pitää 
to teuttaa. Toteutus on nähty omaksi vai heekseen strate gia prosessissa. (Mintzberg 1994, 
38-39.) Klassisen strategisen suunnittelun perusajatus on usein selvä. On löydettävä 
vastauksia siihen, mitä pitäisi tehdä, missä järjestyksessä ja miten. Johnson (1987, 14) 
toteaa, että rationalistisen klassisen strategian taustalla on ajatus siitä, että mitä selkeämpi 
on näkemys kompleksisuudesta, sitä järkevämpiä päätöksiä voidaan tehdä.  

Kuten Sotarauta (1996) on todennut, klassiseen strategiaan sisältyy kuitenkin ansa, 
johon on helppo pudota sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa. Se perustuu liialliseen 
uskoon siitä, että a) suunnittelu ja toteutus voidaan erottaa toisistaan, b) strategisten 
analyysien laatu takaa myös aiottujen strategioiden laadun, c) aiottujen strategioiden 
sisällön laatu takaa niiden toteutumisen, d) aiottujen strategioiden taakse on jo suun-
nitteluvaiheessa mahdollista rakentaa tarvittava sitoutuminen ja e) on mahdollista 
erottaa toisistaan yhtäältä strategit, jotka vastaavat strategian laadinnasta sekä toisaalta 
strategioita toteuttava operatiivinen taso. Jos pudotaan klassisen strategian ansaan, 
ei kiinnitetä riittävästi huomiota toiminnan laatuun, oppimisen ja kommunikaation 
asettamiin vaatimuksiin. Tällöin unohdetaan prosessin laatu ja menneiden kokemusten 
arviointi, niistä oppiminen. 

Klassisen strategisen suunnittelun rinnalle on 60-luvulta alkaen nostettu lähestymista-
poja, joissa korostetaan strategian prosessuaalisia ja kommunikatiivisia piirteitä. Proses-
sualistit epäilevät klassisistien oletuksia tavoitteiden selkeydestä ja yksiselittei syydestä tai 
strategisen johdon hallitsevasta asemasta strategian muodostumisessa. Johnsonin (1987, 
20-21) mukaan yritysten strategiseen suunnitteluun kohdistuneet tut ki mukset, joissa 
on seurattu strategisen pää tök senteon prosesseja, ovat osoittaneet, että strateginen johto 
ei käytännössä kontrolloi päätöksentekoa rationalistisen mallin lineaa risen ihanteen 
mukaisesti. Strategista päätök sen te koa luonnehtii pi kemminkin poliittinen sekamelska 
neu votteluineen ja eri ryhmien välisine int ressikamppailuineen.

Prosessualistit korostavat, ettei strategia välttämättä ole suunniteltu, se voi myös olla 
emergentti. Mintzberg (1989, 31) kutsuu emergenteiksi sellaisia strategi oita, jotka nou-
sevat tiedostamattomasti tai muista aikomuksista huolimatta esiin. Tällaisessa tapauksessa 
toiminnot ja tapahtumat yksinkertaisesti vain muodostuvat sellaisiksi, että ne alkavat 
muo dostaa tiettyjä käyttäytymisen kuvioita, joh don mu kaista toimintaa. Emergenteistä 
strate gioista saattaa myöhemmin tulla tarkoitettuja strategioita, kun johto tunnistaa 
syntymässä olevat kuviot ja legitimoi ne esi mer kiksi suunnittelun avulla.

Prosessia korostava lähestymistapa strategiaan vihjaa, että a) strategia voi olla heuristista 
päätöksentekoa, väline jolla yksinkertaistetaan maail ma ymmärrettävälle ja käsiteltävälle 
tasolle, b) suunnitelmat voivat olla vain johdon turvaverkkoja, jotka tarjoavat yhtä paljon 
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mielen rauhaa kuin ohjaustakin, c) strate gia ei ehkä edellä toimintaa, mutta se voidaan 
havaita takautuvasti, d) strategia ei ole vain markkinoiden valitsemista ja toiminnan 
suuntaamista, vaan myös huolel lista sisäisen kompetenssin ylläpitoa. (Whittington 
1993.) Prosessuaaliseen strategiaan voidaan liittää ajatukset suunnittelun kommuni-
katiivisuudesta. Jos instrumentaaliseen rationalismiin perustuvan klassisen strategisen 
suunnittelun tavoitteena on laatia hyviin analyyseihin perustuva hyvä suunnitelma, niin 
kommunikatiivisen strategisen suunnittelun lähtökohtana on hyväksyä päätöksenteon 
ja suunnittelun poliittisuus2. Tällöin tärkeäksi nousee se, että hyväksytään erilaiset tavat 
nähdä asioita ja hyväksytään yhteiskunnan pluralistisuus. Healeyn (1992) mukaan pyr-
kimyksenä tulee olla etsiä keinoja ymmärtää ja hyväksyä erilaisia näkökulmia, mutta 
samanaikaisesti etsiä yhdes sä asioiden mielekkyyttä ja merkityksiä. Tästä näkökulmasta 
strateginen suunnittelu näyttäytyy ennen kaikkea oppimisfoorumina, jossa useat erilai-
set toimijat saavat mahdollisuuden oppia niin toisistaan, itsestään, toimintaympäristön 
muutoksesta kuin tarvittavista tulevaisuuden linjauksistakin. Tämän oletetaan luovan 
vahvan maaperän sekä päätöksenteolle että tulevalle yhteistyölle. Kommunikaatiota 
painottavissa lähestymistavoissa yhteisymmärryksen saavuttaminen nostetaan rationaa-
listen analyysien edelle.

Prosessien korostamisessa ja kommunikatiivisessa suunnittelussa on kuitenkin omat an-
sansa. Jos pudotaan prosessuaalisen strategian ansaan, uskotaan liikaa vallitsevan järjestelmän 
hyvyyteen, jolloin suuremmat muutokset jäävät helposti prosessien jalkoihin, ja saatetaan 
sortua näpertelemään yksittäisten asioiden kanssa eikä nähdä kokonaisuuden ja osien välistä 
suhdetta. Prosessuaalisessa ansassa tulevaisuuden ennakoinnin merkitys unohtuu. Jos taas 
pudotaan kommunikatiivisen suunnittelun ansaan, unohdetaan tavoit teel lisuus ja prosessin 
määrätietoinen kuljettaminen haluttuun suuntaan. Kommunikatiivisen suunnittelun ansa 
perustuu liialliseen uskoon siitä, että asiat hoi tuvat kunhan saadaan kommunikaatiokana-
vat auki ja foorumit luotua. Tällöin käytetään helposti liikaa aikaa kommunikaatioon ja 
ihmisten väliseen vuorovai kutuk seen ja sisältö kysy myk set jäävät taustalle, jolloin prosessin 
määrätietoinen toteuttaminen jää taustalle eikä pro sessin kuljettamista ja sen osia vastuuteta 
riittävästi, koska uskotaan liikaa kommuni kaatioon. (Sotarauta 1996.)

Aluestrategian mahdollisuus2.2. 

Jos haluttaisiin täydellisesti hallita jonkun alueen kehitystä ja muutosta, tulisi kaikkien 
tärkeiden toimijoiden olla samaa mieltä ongelmista ja strategioista niiden ratkaisemi-
seksi. Lisäksi niiden tulisi vielä toteuttaa yhteisiä strategioita omalla toiminnallaan. Eri 
toimijoiden toimintaa on yritetty yhdensuuntaistaa alueellisten strategioiden avulla eli 
alueellisten strategioiden toivotaan ohjaavan mahdollisimman monia alueellisia toimi-
joita joko suoraan tai epäsuoraan. 

Alueellisen toiminnan ja tavoitteellisuuden onnistuminen edellyttää toimijoiden 
aktivoimista ja erilaisten intressien koordinoimista yh teisen strategian ympärille. Jos 
aktivoi tu minen ja kokemus yhteisistä intresseistä ulottuu yksittäisten toimijoiden tasolle 

2  Politiikkaa ei tässä nähdä vain puoluepolitiikkana vaan ensisijassa ”yhteisten asioiden hoitamisena.”
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saakka, voidaan puhua alueen aidosta toiminnasta. Strateginen toiminta korostaa kui-
tenkin lähinnä valtakoalitioiden mer kitystä ja saattaa heikentää laajapohjaisen poliittisen 
osallistumisen mahdollisuuksia (Häkli 1993, 14). Val takoalitioiden korostaminen nousee 
vaatimuksista vastata nopeasti ja joustavasti ”toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin 
sekä tulevaisuuden uhkiin ja mahdolli suuksiin” kuten strategisen suunnittelun lähes 
virallinen liturgia edellyttää. Jos prosessiin osallistuu useita päätöksentekijöitä, useita or-
ganisaatioita, niin joustavaan ja nopeaan päätöksentekoon on vaikea päästä. Alueellisissa 
strategioissa on kaikki paradoksin ainekset. 

Miten olla nopeasti reagoiva ja joustava mutta samalla mahdollistaa mahdollisim-
man laaja osallistuminen suunnitteluun? Miten tehdä luovia painopisteisiin keskittyviä 
strategioita useiden toimijoiden muodostamassa neuvottelevassa kompromissi- ja kon-
fliktiprosessissa?   

Paradoksiin on toistaiseksi tartuttu klassisen strategian lähtökohdista eli yritetty luoda 
sellainen strategisen suunnittelun prosessi, jossa mahdollisimman monet voivat osallistua 
aiottujen strategioiden laadintaan ja siten sitoutua niihin.  Kumppanuuden oletetaan 
toteutuvan alueellisen strategian sisällä, jolloin pyritään saamaan mahdollisimman monta 
toimijaa sitoutumaan alueellisiin strategioihin ja tavoitteisiin. Alueellisten strategioiden 
perusajatus siitä, että alueella toimivat keskeiset orga nisaatiot toteuttai sivat yhteiseen 
visioon perustuvia yhteisiä strategioita on erittäin houkutteleva. Sehän parantaisi 
hallittavuutta. To dennäköisempää kuitenkin on, et tä ne joka tapauksessa toteuttavat 
ensisijaisesti omia strategioitaan. Tätä ajatusta tukevat Karpin (1996) ja Haverin (1994) 
empiiriset havainnot. Kuten Karppi toteaa (1996), eri orga nisaatiot edustavat erilaisia 
muutoslogiikkoja. Hän toteaa lisäksi: “aluetta ja sen muutoksia koskevia visioita voidaan 
pitää erityisenä päätöksentekoperustana vain hyvin erikoislaatuisissa organisaatioissa. 
Näin ollen suurimmassa osassa erilaisista organisaatioista, joiden asemaa alueellisen 
kehittämisen keskeisinä sidosryhminä erityisesti uusi ohjelmallinen aluepolitiikka on ko-
rostanut alueen muuttamista koskevia päätöksiä tehdään konkreettisten, satunnaisten ja 
alueellisesti kapea-alaisten näkemyksien varassa.” (Karppi 1996, 206.) Konkreettisuudella 
Karppi viittaa organisaation päivittäisjohtamisen tarpeisiin, satunnaisuudella hän viittaa 
tilanteisiin, joissa päätöksiä tehdään ja alueellisella kapea-alaisuudella päätöksentekoon 
osallistuvien henkilöiden omiin yksilöllisiin ja paikkasidonnaisiin tilakäsityksiin. Karppi 
lisää vielä, että alueellisen kehittämisen sidosryhmäorganisaatioilla ei ole välttämättä ko-
vinkaan jäsentynyttä kuvaa alueen ja niiden oman toiminnan välisestä suhteesta (Karppi 
1996, 206.) Karpin havainnot ovat 1990-luvulta, mutta vaikka tilanne lienee jonkin 
verran kehittynyt strategisen suunnittelun alkujoista vaikuttaa vahvasti sille, että samojen 
ongelmien kanssa on kamppailtu ainakin vielä 2000-luvun alkumetreillä (ks. Sotarauta 
& Lakso 2001; Sotarauta et al. 2002; Linnamaa 2004).

Alueellisten strategioiden tulisi ohjata useiden organisaatioiden toimintaa, mutta 
käytännössä ajoittain vaikuttaa siltä, että eri organisaatiot osallistuvat strategioiden laa-
dintaan varmistaakseen oman organisaation ja sen taustaryhmän ajatusten mukaantulon 
ohjelmaan, ja siten turvatakseen omaa reviiriään, sekä nähdäkseen mitä ajatuksia strategi-
oiden laadinnasta vastaavassa organisaatiossa ja muissa sidosryhmissä on pinnalla. Tämä 
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taas saattaa merkitä sitä, että aiotut alueelliset kehittämisstrategiat ovat ‘kaikkien’ mutta 
eivät erityisesti kenenkään. Tästä syystä ne eivät välttämättä kiinnity organisaatioiden te-
kemiseen. Ja kaikki tämä taas johtaa siihen, että innovaatioympäristöjen kehittämisessä ei 
voi suoraan olettaa eri toimijoiden ottavan organisaatiorajat ylittävät strategiat omakseen 
ja sitoutuvan siihen. Juuri tästä syystä strategisen suunnittelun erilaisten roolien tutkimus 
kokonaisvaltaisesta näkökulmasta on tärkeää.

Tässä tutkimuksessa alueellinen strategia eli tässä tapauksessa Helsingin seudun 
innovaatiostrategia määritellään vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa useat toimijat 
etsivät jatkuvasti alueen mahdollisia tulevaisuuksia sekä sellaisia yhtymäkohtia omien 
päämääriensä, tavoitteidensa ja strategioidensa väliltä, jotka mahdollistavat yhteisten 
hankkeiden käynnistämisen. Helsingin seudun innovaatiostrategian analyysissä lähtö-
kohdaksi otetaan edellä esitettyjen ajatusten pohjalta Sotaraudan yms. (2002, 224-225) 
tunnistamat strategisen suunnittelun ja strategian roolit.

Visio ja strategia•	  - strategia on pitkän aikavälin suunnitelma, jossa esitetään visio, strate-
giat sekä tärkeimmät toimenpiteet strategioiden toteuttamiseksi. 

Yhteistyö ja kommunikaatio•	  - strateginen suunnittelu on legitiimi foorumi yhteistyölle 
ja samalla se mahdollistaa strategisen keskustelun organisaatioiden välillä.

Viesti•	  - strategia on aina myös viesti yhdeltä ryhmältä toiselle halutusta tulevaisuudesta. 
Innovaatiostrategian tapauksessa strategian voi yhtäältä nähdä sisältävän innovaatiojärjes-
telmän avaintoimijoiden viestejä toisilleen ja toisaalta innovaatioyhteisön viestejä muille 
yhteiskunnallisille toimijoille.

Strateginen tietoisuus ja oppiminen•	  - Strategisen suunnittelun avulla on mahdollis-
ta luoda yhteistä strategista tietoisuutta toimintaympäristön muutoksista, mahdollisista, 
toivottavista ja kuviteltavissa olevista tulevaisuuksista sekä toimijoiden omista intresseistä 
ja strategioista.

Kieli ja kehitysnäkemys•	  – strategisen suunnittelun avulla toimijoiden on mahdollista 
luoda yhteistä kieltä ja yhteistä näkemystä kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja omista 
mahdollisuuksista vaikuttaa kehityksen kulkuun.

 helSingin Seudun innovaatioStrategia pähkinänkuoreSSa3. 
Idea pääkaupunkiseudun yhteisen innovaatiostrategian laadinnasta syntyi ylipormestari 
Eva-Riitta Siitosen koolle kutsuman Helsinki Klubi II:ssa keväällä 2003. Innovaatiostra-
tegian laadinnan rahoittivat Tekes sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Proses-
sin toteutti Uudenmaan kehitysyhtiö Culminatum Ltd Oy ja siihen osallistui kaikkien 
tärkein sidosryhmien edustajat. Aktiivisia osallistujia strategiadokumenttiin on listattu 
115 (Yhdessä huipulle... 2005.)

Helsingin seudun innovaatiostrategian laadinnan yhtenä lähtöoletuksena oli, että 
valtiovallan kehittäessä muuta Suomea pääkaupunkiseutu on jäänyt liian vähälle huo-
miolle. Innovaatiostrategian strategian laadinnan tarve perustellaan strategiadokumentin 
johdannossa seuraavasti: 

“Helsingin seudun nostamisessa (takaisin) kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tarvitaan 
monet rajat ylittävää uutta yhteistyötä, eikä vähiten pääkaupunkiseudun ja valtion välille. 
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Kansallisessa innovaatiopolitiikassa on hyväksyttävä lähtökohdaksi, että Suomen kilpailukyky 
voi tulevaisuudessa perustua vain korkeaan osaamiseen, erikoistumiseen ja vahvuuksien vah-
vistamiseen. Kansallisesti ylivoimainen osaamisen keskittymä, Helsingin seutu, on Suomen 
kilpailukyvyn strateginen ydin. “ (Yhdessä huipulle… 2005.)

Strategiassa tunnistettiin neljä innovaatioympäristöjen kehittämisen painopistettä. 1) 
Tutkimuksen ja osaamisen kansainvälisen vetovoiman lisääminen, 2) osaamiskeskitty-
mien vahvistaminen ja yhteisten kehitysalustojen luominen, 3) julkisten palveluiden 
uudistaminen ja innovaatiot 4) Innovaatiotoiminnan tuki. Toimenpiteitä strategiassa 
esitettiin 26. (Yhdessä huipulle... 2005.)

 tutkimuSaineiSto Ja -menetelmät4. 
Tutkimusaineisto hankittiin strukturoidulla kyselylomakkeella (liite 1), joka täytettiin 
internetissä. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin sähköpostitse. Potentiaalisten vastaajien 
joukko muodostui Helsingin seudun innovaatiostrategian valmisteluun osallistuneista 
henkilöistä (n. 100), joiden tavoittamisessa käytettiin hyväksi Culminatumin asiakastie-
torekisteriä. Lisäksi kysely lähetettiin satunnaisesti valituille henkilöille, joiden yhteys-
tietojen hankkimisessa apuaan tarjosivat Helsingin seudun yrittäjät, Helsingin seudun 
kauppakamari ja Forum Virium Helsinki. Kysely lähetettiin lisäksi Helsingin seudun 
luottamushenkilöille ja johtaville virkamiehille sekä satunnaisesti valituille julkisen ja 
yksityisen sektorin edustajille, joiden yhteystiedot kerättiin manuaalisesti Alueellisen 
kehittämisen tutkimusyksikössä julkisilta internetsivustoilta.

Kyselylomakkeen mittaväline laadittiin niin, että suurin osa valmiista vastausvaihto-
ehdoista on likertin asteikolla 1-5. Kyselynaineiston analysoinnissa käytetään frekvens-
sijakaumia3, ristiintaulukointeja4, t- ja ANOVA-testejä sekä korrelaatioita. Tilastollisen 
merkitsevyystason selvittämisessä käytetään Pearsonin Khi2-testiä5, Levenen testiä va-
rianssien samanlaisuudesta (Levene’s test for Equility of Variances)6 ja ANOVA-testiä 
(Analyses for Variances)7, joiden mukaan:

p < 0.05** (tilastollisesti merkitsevä ero 0,05 tasolla)
p < 0.1** (tilastollisesti merkitsevä ero 0,1 tasolla)

Tilastollisten testien luottavuutta mitataan ”test for homogeneity of  variances” 
(homoskedastisuus)8 ja Kruskal-Wallis –testillä9. 

3 Frekvenssijakaumat kertovat havaintojen jakautumisen eri luokkiin.
4 Tutkitaan muuttujien vaikutusta selitettävään muuttujaan.
5 Pearsonin Khi2-testi laskee eri solujen välisen arvon merkitsevyyden frekvensseistä eli verrataan saatua 

jakaumaa odotettuun jakaumaan (odotusarvojen mukaiseen jakaumaan).
6 Riippumattomien ryhmien erojen merkitsevyyden testaus.
7 Riippumattomien ryhmien erojen merkitsevyyden testaus.
8 Varianssien yhtäsuuruustesti kertoo, onko muuttujilla suurin piirtein samat varianssit toisten muuttujien 

luokissa.
9 Ei-parametrinen testi, vastine yksisuuntaiselle varianssianalyysille.
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 kySelyn tulokSet: helSingin Seudun innovaatioStrategiat  5. 
 roolit Ja merkitykSet 

Vastaajien taustatiedot5.1. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 111 henkilöä, joista 86 oli miehiä ja 25 naisia. Vastaajista suu-
rin osa (68,8 %) kuuluu organisaatioidensa johtoon ja seuraavaksi suurin osa (17,4 %) 
keskijohtoon. Operatiivisissa tehtävissä vastaajista työskentelee 2,8 % ja projektityössä 
0,9 %. Muihin kuin edellä mainittuihin kategorioihin vastaajista kuuluu 10,1 %. Kuva 
1 esittää vastaajien asemia organisaatioissaan. 

KUVA 1. Vastaajien asema omassa organisaatiossa (n=109)

Vastaajista suurin osa (44,5 %) työskentelee yksityisellä sektorilla ja toiseksi eniten (33,6 
%) kuntasektorilla. Vastaavasti valtion leivissä vastaajista työskentelee 10,9 %, yliopis-
toissa 6,4 % ja ammattikorkeakouluissa 4,5 %. Kyselyssä painottuu julkisen sektorin 
toimijoiden näkökulma.

Vastaajien toimialat vaihtelevat paljon. Suurin osa vastaajista (30,6 %) edustaa 
kategoriaa ”muut julkiset palvelut”. Koulutuksen ja tutkimuksen parissa työskentelee 
22,5 % vastaajista ja mediaviestinnässä 11,3 %. Vähiten vastaajia (0,9 %) työskentelee 
elintarviketeollisuudessa. Vastaajat on esitetty toimialoittain kuvassa 2.
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KUVA 2. Vastaajien toimialat (n=106)

Kyselyyn vastanneista lähes puolet työskentelee suurissa yli 250 työntekijän organisaa-
tioissa. Alle 50 työntekijän organisaatioissa työskentelee 35,1 % vastaajista. Vähiten ai-
neistossa on vastaajia, jotka työskentelevät 100-250 työntekijän organisaatioissa. Kuva 3 
esittää vastaajien jakautumisen organisaatioiden koon mukaan.

KUVA 3. Vastaajien organisaatioiden koko (n=111)

Vastaajista yli kolmasosa (34,2 %) ei ole osallistunut Helsingin seudun innovaatiostrate-
gian laadintaan lainkaan. Enemmän kuin joka viides (21,6 %) on kuitenkin osallistunut 
strategian laadintaan joko paljon tai erittäin paljon. Vastaajista lähes kolmasosa (29,4 %) 
ei ole osallistunut minkään strategian osa-alueen toteutukseen. Noin joka neljäs vastaa-
ja (23,9 %) on osallistunut joko paljon tai erittäin paljon strategian jonkin osa-alueen 
toteutukseen. Kyselyyn vastanneet ammattikorkeakoulujen edustajat ovat osallistuneet 
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jonkin innovaatiostrategian osa-alueen toteutukseen tiiviimmin kuin yksityisen, kunnan 
tai valtion työntekijöitä edustavat vastaajat (p-arvot < 0,05**).  

Strateginen tietoisuus5.2. 

Innovaatiostrategian laadinta on vaikuttanut positiivisesti vastaajien tietoisuuteen inno-
vaatioympäristöjen kehittämisen tärkeydestä. Vastaajista lähes puolet (43,6 %) katsoo, 
että strategian laadinta on vaikuttanut heidän ymmärrykseensä innovaatioympäristöjen 
kehittämisen tärkeydestä. Noin joka viides vastaaja on sitä mieltä, että strategian laadinta 
on vaikuttanut erittäin paljon tai paljon strategiseen tietoisuuteen. Vastaavasti noin joka 
viides vastaaja (20,9 %) on sitä mieltä, että innovaatiostrategian laadinta ei ole vaikuttanut 
millään tavalla heidän tietoisuuteensa innovaatioympäristöjen kehittämisen tärkeydestä. 
Naisten tietoisuus innovaatioympäristöjen kehittämisen tärkeydestä on muuttunut miehiä 
enemmän, vaikka ero ei olekaan tilastollisesti merkitsevä (p=0,159) mutta kuitenkin lähel-
lä sitä. Ammattikorkeakouluja edustavien vastaajien tietoisuus innovaatioympäristöjen ke-
hittämisen tärkeydestä on myös lisääntynyt yksityistä sektoria edustavia vastaajia enemmän 
(p=0,013**). Strategian laadintaan osallistumisen ja innovaatioympäristöjen kehittämisen 
tärkeyden tietoisuuden välillä vallitsee myös positiivinen korrelaatio (R=0,4), mikä on 
luonnollista. Strategiaa laatimassa olleiden tietoisuus innovaatioympäristöjen kehittämisen 
tärkeydestä on lisääntynyt ja toisaalta myös lisääntynyt tietoisuus innovaatioympäristöjen 
kehittämisen tärkeydestä vaikuttaa siihen, että strategiatyö on nähty mielekkääksi. 

Noin puolet vastaajista (50,5 %) on sitä mieltä, että Helsingin seudun innovaatiostra-
tegia on auttanut heitä ymmärtämään millaisia paineita globaali- ja tietointensiivinen 
talous aiheuttaa innovaatioympäristöjen kehittämiselle. Vastaavasti noin joka viidennelle 
(22 %) innovaatiostrategialla ei ole ollut merkitystä ko. paineiden ymmärtämisessä. 
Innovaatiostrategia on auttanut erityisesti ammattikorkeakouluja edustavia vastaajia 
ymmärtämään globaalin ja tietointensiivisen talouden aiheuttamia paineita innovaa-
tioympäristöjen kehittämiselle suhteessa valtiota, kuntia ja yksityistä sektoria edustaviin 
vastaajiin (p-arvot < 0,05**). 

Vastaajista 71,9 % katsoo, että Helsingin seudun innovaatiostrategia on vaikuttanut 
heidän ymmärrykseensä Helsingin seudun asemasta kaupunkiseutujen välisessä kilpai-
lussa. Lähes kolmasosa (30 %) vastaajista sanoo, että heidän ymmärrykseensä ko. asiasta 
innovaatiostrategia on vaikuttanut joko paljon tai erittäin paljon. Erityisesti ammatti-
korkeakouluja edustavien vastaajien ymmärrykseen innovaatiostrategia on vaikuttanut 
merkittävästi yksityistä sektoria edustavia vastaajia enemmän (p = 0,028). Eroja löytyy 
myös siitä, onko vastaaja osallistunut innovaatiostrategian laadintaan tiiviisti vai ei (p = 
0,059*). Ne vastaajat, jotka ovat osallistuneet innovaatiostrategian laadintaan, ovat myös 
ymmärtäneet Helsingin seudun aseman kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa merkit-
täväksi. Vielä merkittävämpi ero löytyy niiden osalta, jotka ovat osallistuneet tiiviisti 
jonkin innovaatiostrategian osa-alueen toteuttamiseen (p = 0,016**). 

Innovaatiostrategian laadinta on selvästi auttanut vastaajia tunnistamaan ne resurssit, 
joiden varassa on mahdollista kehittää Helsingin seudun innovaatioympäristöjä. Vastaa-
jista ainoastaan 16,4 % on sitä mieltä, että innovaatiostrategian laadinta ei ole ollenkaan 
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auttanut tunnistamaan niitä resursseja, joiden varassa Helsingin seudun innovaatioym-
päristöjä on mahdollista kehittää. Useampi kuin joka neljäs vastaaja (25,4 %) on sitä 
mieltä, että ko. resurssit tunnistetaan nyt joko paljon tai erittäin paljon paremmin kuin 
aikaisemmin. Vastaajat, jotka ovat osallistuneet tiiviisti innovaatiostrategian laadintaan, 
kertovat myös tunnistavansa innovaatioympäristöjen kehittämiseen tarvittavat resurssit 
paremmin kuin vastaajat, jotka eivät ole ottaneet tiiviisti osaa innovaatiostrategian 
laadintaan (p-arvot < 0,05**).

KUVA 4. Yhteenveto strategiseen tietoisuuteen kohdistuneista kysymyksistä.

Yhteistyö ja kommunikaatio5.3. 

Suurin osa vastaajista katsoo, että Helsingin seudun innovaatiostrategia on parantanut 
seudun yliopistojen välistä yhteistyötä. Vastaajista 15,6 % prosenttia on joko täysin samaa 
mieltä tai samaa mieltä väittämän ”yliopistojen välinen yhteistyö on parantunut” kanssa. 
42,2 % vastaajista on jokseenkin samaa mieltä. Toisaalta 41,2 % vastaajista on väittämän 
kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat mieltävät 
muita vastaajia enemmän (p-arvot < 0,05**) yliopistojen välisen yhteistyön parantuneen.

Vastaajista enemmän kuin joka neljäs (25,7 %) on sitä mieltä, että yliopistojen ja kuntien 
välinen yhteistyö on parantunut innovaatiostrategian seurauksena. Vastaajista 34,9 % on 
asiasta jokseenkin samaa mieltä. Toisaalta useampi kuin joka kolmas (39,4 %) katsoo, että 
yliopistojen ja kuntien välinen yhteistyö ei ole parantunut innovaatiostrategian johdosta. 
Naisvastaajat katsovat miesvastaajia enemmän, että yhteistyö yliopistojen ja kuntien välillä 
on innovaatiostrategian ansiosta parantunut (p = 0,059*). Ammattikorkeakouluja edustavat 
vastaajat ovat myös yksityistä ja kuntasektoria edustavia vastaajia enemmän sitä mieltä, että 
yliopistojen ja kuntien välinen yhteistyö on parantunut (p-arvot < 0,05**). 

Enemmän kuin puolet (62 %) vastaajista on sitä mieltä, että innovaatiostrategian an-
siosta yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on parantunut. Naiset mieltävät miehiä 
enemmän yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyön parantuneen innovaatiostrategian 
ansiosta (p = 0,029**). Ne vastaajat, jotka ovat osallistuneet innovaatiostrategian jonkin 
osa-alueen toteutukseen tiiviisti katsovat, että yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö 
on strategian ansiosta parantunut (p = 0,003**). 

(n=110)

(n=109)

(n=110)

(n=110)
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Mielipiteet tiedusteltaessa vastausta kysymykseen ”yliopistojen ja valtion välinen yh-
teistyö on parantunut innovaatiostrategian ansiosta” jakautuvat kahtia. Vastaajista vähän 
yli puolet (50,5 %) on samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että yhteistyö 
näiden tahojen välillä on parantunut. Toisaalta toinen osa vastaajista on asiasta joko 
täysin (15 %) tai jokseenkin eri mieltä (34,5 %). Naisvastaajat mieltävät yhteistyön 
yliopistojen ja valtion välillä parantuneen miehiä enemmän (p = 0,019**). 

Yli puolet (57,4 %) vastaajista katsoo yritysten välisen yhteistyön parantuneen inno-
vaatiostrategian ansiosta. Ero niiden välillä, jotka ovat osallistuneet innovaatiostrategian 
jonkin osa-alueen toteutukseen tiiviisti ja jotka eivät ole osallistuneet ko. strategian jonkin 
osa-alueen toteutukseen ollenkaan, on tilastollisesti merkittävä (p = 0,045**). 

Vastaajista yli puolet (57 %) on sitä mieltä, että yritysten ja kuntien välinen yhteistyö 
on parantunut innovaatiostrategian ansiosta. Naiset katsovat innovaatiostrategialla olleen 
enemmän positiivista merkitystä yritysten ja kuntien välisen yhteistyön paranemiseen 
kuin miehet (p = 0,064**). Sillä on myös merkitystä, onko vastaaja osallistunut jonkin 
innovaatiostrategian osa-alueen toteutukseen. Jos vastaaja on osallistunut strategian 
osa-alueen toteutukseen tiiviisti, hän myös katsoo innovaatiostrategian parantaneen 
yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä (p = 0,024**) enemmän kuin strategian osa-alueen 
toteuttamiseen vähemmän tiiviisti osallistuneet.

Vastaukset kysymykseen ”valtion ja yritysten välinen yhteistyö on parantunut” jakau-
tuvat puolesta ja vastaan. Vastaajista 50,5 % on samaa tai jokseenkin samaa mieltä, 49,5 % 
taas täysin tai jokseenkin eri mieltä. Vastaajista lähes kolmas osa (31,1 %) on jokseenkin 
samaa mieltä siitä, että kuntien välinen yhteistyö on parantunut innovaatiostrategian 
ansiosta. Samaa tai täysin samaa mieltä asiasta on 28,1 % vastaajista. Täysin tai jokseenkin 
eri mieltä ko. asiasta on 38,7 % vastaajista. Naisvastaajat ovat miesvastaajia enemmän sitä 
mieltä, että kuntien välinen yhteistyö on parantunut innovaatiostrategian ansiosta (p = 
0,003**). Asteikolla yhdestä viiteen naisten vastausten keskiarvoksi tulee 3,4, kun miesten 
vastaava keskiarvo on 2,7. Ammattikorkeakouluja edustajien vastaajien näkemys kuntien 
välisen yhteistyön paranemisesta innovaatiostrategian ansiosta on lähes tilastollisesti 
merkitsevästi positiivisempi kuin valtiota edustavien vastaajien (p = 0,113). Vastaajat, 
jotka ovat osallistuneet tiiviisti jonkin strategian osa-alueen toteutukseen myös katsovat 
kuntien välisen yhteistyön parantuneen innovaatiostrategian ansiosta (p = 0,078*).

Yli puolet vastaajista (52,7 %) on sitä mieltä, että kuntien ja valtion välinen yhteistyö 
on parantunut Helsingin seudun innovaatiostrategian johdosta. Toisaalta 47,3 % katsoo, 
että innovaatiostrategia ei ole parantanut kuntien ja valtion välistä yhteistyötä. Naiset 
ovat miehiä enemmän sitä mieltä, että kuntien ja valtion välinen yhteistyö on parantunut 
(p = 0,099*). Vastaajat, jotka ovat osallistuneet jonkin innovaatiostrategian osa-alueen 
toteuttamiseen tiiviisti katsovat kuntien ja valtion välisen yhteistyön parantuneen enem-
män kuin ne vastaajat, jotka eivät ole osallistuneet joko ollenkaan tai ainoastaan jonkin 
verran strategian osa-alueiden toteuttamiseen (p-arvot < 0,05**). 

Strategiaprosessi on koettu hyväksi keskustelu- ja yhteisten nimittäjien etsimisfoo-
rumiksi. Ainostaan 8,3 % vastaajista on asiasta toista mieltä. Ammattikorkeakoulujen 
edustajat ovat kokeneet strategiaprosessin hyödyllisemmäksi keskustelu- ja yhteisten 
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nimittäjien etsimisfoorumiksi kuin yksityistä sektoria edustavat vastaajat (p = 0,049**). 
Eroja vastaajien välille syntyy myös siitä, ovatko he osallistuneet strategiaprosessiin tiiviisti 
vai eivät. Tiiviisti ko. prosessiin osallistuneet ovat nähneet prosessin siihen vähemmän 
tiiviisti osallistuneita hyödyllisemmäksi (p-arvot < 0,05**). Vastaava ero on nähtävissä 
myös niiden välillä, jotka ovat osallistuneet jonkin strategian osa-alueen toteuttamiseen 
tiiviisti (p-arvot < 0,05**). 

Strategiaprosessi on myös auttanut ymmärtämään muita ja edistämään yhteistyötä. 
Ainoastaan noin joka kymmenes vastaaja (10,2 %) on sitä mieltä, että strategiaprosessi ei 
ole auttanut ymmärtämään muita ja edistämään yhteistyötä. Tästä joukosta 6,5 % ei ole 
osallistunut ollenkaan tarkastellun innovaatiostrategian laadintaan. Mitä tiiviimmin vastaa-
ja on ollut laatimassa innovaatiostrategiaa, sitä enemmän hän myös katsoo sen edistäneen 
muiden ymmärtämistä ja yhteistyötä (p-arvot < 0,05**). Tilanne on samanlainen myös 
strategian osa-alueiden toteuttamisen kohdalla (p-arvot < 0,05**). Toimialaan ”koulutus 
ja tutkimus” kuuluvat vastaajat ovat toimialaan ”muut julkiset palvelut ja ympäristöala” 
enemmän sitä mieltä, että strategiaprosessi on auttanut ymmärtämään muita ja edistämään 
yhteistyötä (p = 0,02**). Asteikolla yhdestä viiteen toimialaan ”koulutus ja tutkimus” kuu-
luvat vastaajat antavat muiden ymmärtämiselle ja yhteistyön edistämiselle arvon 3,6, kun 
toimialaan ”muut julkiset palvelut ja ympäristöala” vastaavasti antavat arvoksi 2,7. 

Vastaajista 37 % katsoo, että strategiatyön aikana on pystytty nostamaan esille huomat-
tavasti yhteistyötä haitanneita tekijöitä. Vastaajista 27,8 % on sitä mieltä, että yhteistyötä 
haitanneita tekijöitä on pystytty nostamaan esille paljon ja 2,8 % vastaajista erittäin 
paljon. Noin joka kymmenes vastaaja (13 %) on sitä mieltä, että strategiatyön aikana 
ei ole kyetty ollenkaan nostamaan esille yhteistyötä haitanneita tekijöitä. Ne vastaajat, 
jotka eivät ole osallistuneet strategiatyöhön lainkaan, ovat jälleen kriittisiä strategiatyön 
hyödyllisyydestä. 

Strategiatyön katsotaan vahvistaneen henkilötason verkostoja. Vastaajista 69,1 % 
on sitä mieltä, että henkilötason verkostot ovat strategiantyön johdosta valmistuneet 
joko huomattavasti, paljon tai erittäin paljon. Naiset ovat kokeneet miehiä enemmän 
henkilökohtaisten verkostojen vahvistuneen strategiatyön seurauksena (p = 0,077*). Li-
säksi ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat ovat kokeneet valtiota edustavia vastaajia 
enemmän henkilökohtaisten verkostojensa vahvistuneen (p = 0,048**). Mitä enemmän 
vastaaja on osallistunut strategiatyön laadintaan, sitä enemmän hän myös katsoo stra-
tegiatyön vahvistaneen henkilökohtaisia verkostojaan. Luonnollisesti ne henkilöt, jotka 
eivät ole osallistuneet strategiatyöhön lainkaan, eivät ole kokeneet henkilökohtaisten 
verkostojensa vahvistuneen strategiatyön aikana.

Strategiatyö on myös antanut hyvän mahdollisuuden pysähtyä ja keskustella isoista 
kysymyksistä, vaikka noin joka viides vastaaja (18,3 %) onkin toista mieltä. Tästä 18,3 
%:sta yli puolet tosin on sellaisia, jotka eivät ole osallistuneet strategiatyöhön lainkaan. 
Itse strategiatyöhön osallistuneista 89,9 % katsoo strategiatyön antaneen hyvän mahdol-
lisuuden pysähtyä ja keskustella isoista asioista. 
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Viesti5.4. 

Vastaajista suurin osa (89,8 %) katsoo strategiatyön auttaneen Helsingin seudun yhtei-
sen viestin muodostumisessa ja välittämisessä. Ammattikorkeakouluja edustavat vastaa-
jat ovat tässäkin asiassa eniten tätä mieltä, ja tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin 
kuntia, valtiota ja yksityistä sektoria edustavat vastaajat (p-arvot < 0,1*).
Tiedusteltaessa vastausta kysymykseen ”onko laadittu strategiadokumentti levinnyt laa-
jalle ja strategian laatijoiden näkemys kehittämistarpeista tunnettu paremmin kuin ai-
emmin” vastaukset jakautuvat kahtia. Vastaajista 54,5 % on sitä mieltä, että dokument-
ti on levinnyt laajalle ja että strategian laatijoiden näkemys tunnetaan nyt paremmin 
kuin aikaisemmin. Vastaavasti 45,5 % on toista mieltä. Erityisesti ammattikorkeakouluja 
edustavat vastaajat mieltävät, että dokumentti on levinnyt laajalle ja strategioiden laati-
joiden näkemykset tunnetaan nyt aiempaa paremmin (p-arvot < 0,1*). Mitä tiiviimmin 
vastaaja on osallistunut strategiaprosessiin sitä enemmän hän myös mieltää dokumentin 
levinneen laajalle ja siten edistäneen strategian laatijoiden näkemyksen parempaa tun-
temista. Tilanne on vastaavanlainen, mikäli vastaaja on osallistunut tiiviisti strategian 
jonkin osa-alueen toteutukseen (p-arvot < 0,05**). Myös sillä on merkitystä, millä toi-
mialalla vastaaja työskentelee. Koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla työskentelevät 
vastaajat katsovat muissa julkisissa palveluissa ja ympäristöalalla työskenteleviä enemmän 
(p = 0,101)10, että strategiadokumentti on levinnyt laajalla ja että strategian laatijoiden 
näkemys kehittämistarpeista tunnetaan aiempaa paremmin. 

Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista (64,1 %) katsoo, että strategiatyön yhteydessä 
syntyi eri toimijoita yhdistävä näkemys kehittämisen punaisesta langasta. Ammattikor-
keakouluja edustavat vastaajat katsovat punaisen langan löytyneen muita organisaatioita 
edustavia vastaajia paremmin (p-arvot < 0,05**). Asteikolla yhdestä viiteen ammattikor-
keakoulun edustajat antavat arvoksi keskimäärin 4,4, kun yliopiston, kuntien, valtion 
ja yksityisen sektorin edustajilla arvot ovat välillä 2,4-2,8. Kehittämisen punainen lanka 
on löytynyt sitä todennäköisemmin mitä tiiviimmin vastaaja on osallistunut strategian 
laadintaan (p = 0,002**). 

Vastaajista 69,1 % kokee laaditun innovaatiostrategian olleen hyödyllinen myös 
Helsingin seudun markkinoinnissa. Lähes puolet (42,8 %) on asiasta joko samaa tai 
täysin samaa mieltä. Mitä tiiviimmin vastaaja on osallistunut strategian laadintaa, sitä 
enemmän hän myös kokee innovaatiostrategian olleen hyödyllinen Helsingin seudun 
markkinoinnissa. 

10 Lähellä tilastollisesti merkitsevää eroa 90 %:n todennäköisyydellä.
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KUVA 6. Yhteenveto strategiaan viestinä kohdistuneista kysymyksistä

Kieli ja kehitysnäkemys5.5. 

Vastaajista 70 % on sitä mieltä, että strategiatyö on tukenut siihen osallistuneiden omaa 
oppimista. Johtavassa asemassa olevat vastaajat katsovat oppineensa enemmän strate-
giatyön aikana kuin keskijohtoon kuuluvat vastaajat (p = 0,132). Ero ei tosin ole tilas-
tollisesti merkitsevä mutta hyvin lähellä sitä. Lisäksi ammattikorkeakouluja edustavat 
vastaajat mieltävät muita sektoreita edustavia vastaajia enemmän, että strategiatyö on 
tukenut siihen osallistuneiden oppimista (p-arvot < 0,05**). 

Noin joka kolmas vastaaja (66,4 %) katsoo, että strategiatyön aikana syntyi yhteinen 
käsitteistö, jonka avulla on ollut mahdollista keskustella kehittämisen haasteista. Jälleen 
kerran ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat omaavat positiivisemman näkökulman 
asiaan kuin muita sektoreita edustavat vastaajat ja mieltävät, että strategiatyön aikana 
syntyi yhteinen käsitteistö, jonka avulla on ollut mahdollista keskustella kehittämisen 
haasteista (p-arvot < 0,05**). Ammattikorkeakouluja edustavien vastaajien keskiarvo 
asteikolla yhdestä viiteen yhteisestä käsitteistöstä saa arvon 4,4, kun muiden sektoreiden 
edustajilla arvot vaihtelevat välillä 2,5-2,8. Mitä tiiviimmin vastaaja on osallistunut 
strategian jonkin osa-alueen toteuttamiseen sitä enemmän hän myös yhtyy näkemykseen 
yhteisen käsitteistön syntymisestä.

Enemmän kuin kaksi kolmasosaa vastaajista (70,6 %) yhtyy näkemykseen siitä, että 
eri toimijoiden näkemykset kehityksestä ja kehittämisestä lähenivät toisiaan strategia-
prosessin aikana. Mitä tiiviimmin vastaaja on osallistunut strategian jonkin osa-alueen 
toteutukseen, sitä enemmän hän myös yhtyy näkemykseen toimijoiden näkemysten 
lähentymisestä ja kehittämisestä. 
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KUVA 7. Yhteenveto kieleen ja kehitysnäkemykseen kohdistuneista kysymyksistä.

Visio/strategia5.6. 

Tiedusteltaessa onko innovaatiostrategia auttanut muodostamaan Helsingin seudun yh-
teisen tahdon vastaukset jakautuvat puolesta ja vastaan. Vastaajia suurin osa (34,6 %) 
on jokseenkin samaa mieltä siitä, että strategia on auttanut muodostamaan Helsingin 
seudun yhteisen tahdon. Melkein joka viides vastaaja (16, %) on asiasta samaa mieltä ja 
4,7 % täysin samaa mieltä. Sen sijaan lähes joka kolmas vastaaja (30,8 %) on jokseenkin 
eri mieltä siitä, että strategia olisi auttanut muodostamaan Helsingin seudun yhteisen 
tahdon ja 13,1 % täysin eri mieltä. Tilastollisesti merkitsevät erot (p-arvot < 0,1*) ovat 
ammattikorkeakouluja edustavien vastaajien sekä yksityistä, kuntaa ja valtiota edustavien 
vastaajien välillä. Ammattikorkeakoulujen edustajat ovat edellä mainittuja muita sekto-
reita edustavia vastaajia enemmän sitä mieltä, että strategia on auttanut yhteisen tahdon 
muodostumisessa. Huomattavaa myös on, että mitä tiiviimmin vastaaja on osallistunut 
strategian laadintaan, sitä enemmän hän myös katsoo yhteisen tahdon muodostuneen. 

Enemmistö vastaajista (63,9 %) katsoo, että strategiatyössä on syntynyt jaettu nä-
kemys Helsingin seudun halutusta tulevaisuudesta (visiosta). Erot miesten ja naisten 
välisissä vastauksissa ovat melkein tilastollisesti merkitseviä (p = 0,115). Naiset ovat 
miehiä enemmän sitä mieltä, että strategiatyö synnytti yhteisen jaetun näkemyksen 
Helsingin seudun visiosta. Ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat ovat yhteisen 
näkemyksen syntymisestä enemmän samaa mieltä kuin yksityistä sektoria, kuntaa ja 
valtiota edustavat vastaajat (p-arvot < 0,1*). Ja jälkeen kerran, mitä tiiviimmin vastaaja on 
ollut strategiatyössä mukana sitä enemmän hän myös katsoo yhteisen vision syntyneen. 
Myös sillä, millä toimialalla vastaaja työskentelee, on merkitystä. Eniten sitä mieltä, 
että strategiatyössä syntyi jaettu näkemys Helsingin seudun halutusta tulevaisuudesta, 
ovat koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla työskentelevät (asteikolla yhdestä viiteen 
antavat arvon 3,4). Tilastollisesti merkitsevä ero vastauksissa on toimialalla muut julkiset 
palvelut ja ympäristöala työskenteleviin (p = 0,026**). Toimialalla muut julkiset palvelut 
ja ympäristöala vastaajat antavat asteikolla yhdestä viiteen arvoksi 2,6. 

Suurin osa vastaajista (69,7 %) kertoo, että nyt laadittu strategia ja niiden taustalla 
oleva visio on haastava ja vetoava. Ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat ovat 
yksityistä sektoria edustavia vastaajia enemmän sitä mieltä, että laadittu strategia on 
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haastava ja vetoava (p = 0,018**). Vastaajat, jotka ovat olleet erittäin tiiviisti laatimassa 
strategiaa, katsovat sen myös olevan enemmän haastava ja vetoava kuin ne vastaajat, 
jotka eivät ole olleet laatimassa strategiaa ollenkaan (p = 0,016**) tai ainoastaan jonkin 
verran (p = 0,016**).

Vastaajista 64,9 % on sitä mieltä, että strategiatyössä syntyi yhteisesti hyväksytty 
näkemys kehittämisen suurista linjoista. Erityisesti ammattikorkeakoulujen edustajat 
katsovat suhteessa valtiota edustaviin vastaajiin, että strategiatyössä on syntynyt yhteisesti 
hyväksytty näkemys kehittämisen suurista linjoista (p = 0,072**). Ammattikorkeakouluja 
edustavat vastaajat antavat yhteisesti hyväksytylle näkemykselle kehittämisen suurista 
linjoista asteikolla yhdestä viiteen arvon 4, kun valtiota edustavilla vastaajilla arvoksi 
tulee 2,5. 

Suurin osa vastaajista (74,9 %) katsoo, että strategiatyön avulla on kyetty tunnis-
tamaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Naisvastaajat ovat miesvastaajia enemmän sitä 
mieltä, että strategiatyön avulla on kyetty tunnistamaan tärkeimmät kehittämiskohteet 
(p = 0,028**). Naiset antavat asteikolla yhdestä viiteen arvoksi keskimäärin 3,4, kun 
miehillä arvoksi muodostuu 2,9. Ammattikorkeakoulujen vastaajat mieltävät valtion 
(p = 0,099*) ja yksityisen sektorin (p = 0,10911) vastaajia enemmän, että strategiantyön 
avulla kyettiin tunnistamaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Ammattikorkeakoulujen 
edustajat antavat yhdestä viiteen arvoksi keskimäärin 4,2, kun valtion edustajilla arvoksi 
tulee 2,8 ja yksityisen sektorin edustajilla 2,9. Mitä tiiviimmin vastaaja on osallistunut 
innovaatiostrategian laadintaan, sitä enemmän hän myös katsoo, että strategiatyön avulla 
on kyetty tunnistamaan tärkeimmät kehittämiskohteet. 

Yli puolet vastaajista (59,2 %) on sitä mieltä, että strategiatyön avulla on kyetty suun-
taamaan resursseja tärkeimpiin kehittämiskohteisiin. Tosin ainoastaan 0,9 % vastaajista 
on asiasta täysin samaa mieltä. Samaa mieltä asiasta on 15,7 % vastaajista ja jokseenkin 
samaa mieltä 42,6 % vastaajista. Ammattikorkeakoulujen edustajat ovat yksityisen sekto-
rin, kunnan ja valtion vastaajia enemmän sitä mieltä, että strategiatyön avulla resursseja 
on kyetty suuntaamaan tärkeimpiin kehittämiskohteisiin (p-arvot < 0,05**). 

Vastaajista 69,8 on sitä mieltä, että strategiatyössä tunnistettiin konkreettisia keinoja, 
joiden avulla Helsingin seudun innovaatioympäristöjä on mahdollista vahvistaa. Am-
mattikorkeakouluja edustavat vastaajat ovat näkevät muita sektoreita edustavia vastaajia 
merkittävästi enemmän sitä mieltä, että strategiatyössä on löydetty konkreettisia keinoja 
Helsingin seudun innovaatioympäristöjen vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulujen 
edustavat antavat asteikolla yhdestä viiteen arvoksi keskimäärin 4,8, kun muiden sekto-
rien edustajilla arvo vaihtelee 2,7-3,1 välillä. 

Yli puolet vastaajista (62,3 %) kokee, että strategiatyö käynnisti uusia ja aiempaa fo-
kusoituneempia kollektiivisia kehitysprosesseja. Ammattikorkeakouluja edustavat vastaa-
jat ovat tilastollisesti merkitsevästi enemmän sitä mieltä, että strategiatyö käynnisti uusia 
ja aiempaa fokusoituneita kehitysprosesseja kuin yksityistä sektoria, kuntia ja valtiota 
edustaneet vastaajat (p-arvot < 0,05**). Mitä tiiviimmin vastaaja on ollut toteuttamassa 

11 Lähellä tilastollisesti merkitsevää eroa.
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strategian jotakin osa-aluetta, sitä enemmän hän myös näkee strategiatyön käynnistäneen 
uusia ja aiempaa fokusoituneita kehitysprosesseja. Koulutuksen ja tutkimuksen parissa 
työskentelevät ovat myös muissa julkisissa palveluissa ja ympäristöalalla työskenteleviä 
enemmän sitä mieltä, että strategiatyö käynnisti aiempaa fokusoituneimpia kehityspro-
sesseja (p = 0,005**). 

Vastaajista 64,5 % on sitä mieltä, että strategiatyössä on kyetty tunnistamaan Helsin-
gin seudun innovaatioympäristöjen suurimmat pullonkaulat. Mitä tiiviimmin vastaaja 
on ollut mukana strategiatyössä sitä enemmän hän myös mieltä, että Helsingin seudun 
innovaatioympäristöjen pullonkauloja on kyetty tunnistamaan. 

Suurin osa vastaajista (66,4 %) katsoo, että strategiatyö on tukenut pitkäjänteistä 
ja johdonmukaista innovaatioympäristöjen kehittämistä Helsingin seudulla. Ammatti-
korkeakoulujen vastaajat ovat muita vastaajia enemmän sitä mieltä, että strategiatyö on 
tukenut innovaatioympäristöjen kehittämistä Helsingin seudulla. Ammattikorkeakou-
luja edustavien vastaajien antama arvo yhdestä viiteen on keskimäärin 4,4, kun muita 
sektoreita edustavilla vastaajilla ko. arvo vaihtelee välillä 2,5-2,8. 

Suurin osa vastaajista (63,6 %) on myös sitä mieltä, että strategiatyössä on kyetty 
konkretisoimaan aiemmin ilmassa leijuneita yleviä ajatuksia toteuttamiskelpoiseen 
muotoon. Ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat ovat muita vastaajia enemmän 
sitä mieltä, että ajatukset on kyetty konkretisoimaan toteuttamiskelpoiseen muotoon. 
Asteikolla yhdestä viiteen ammattikorkeakoulujen edustajat antavat konkretisoinnille 
arvon 4,4, kun muilla vastaajilla arvot vaihtelevat välillä 2,7-2,9. Mitä tiiviimmin vas-
taaja on ollut strategiatyössä mukana, sitä paremmin arvon hän myös antaa ajatusten 
konkretisoinnille.  

Yli puolet vastaajista (58,3 %) on sitä mieltä, että strategiatyöstä on ollut hyötyä. 
Vastaajat, joiden taustaorganisaatiossa työskentelee 100-249 työntekijää, ovat enemmän 
sitä mieltä kuin vastaajat, joiden organisaatioissa työskentelee 50-99 (p = 0,096*) tai yli 
250 työntekijää (p = 0,054*), että strategiatyöstä ei ole ollut mitään hyötyä. 

Vastaajista yli puolet (57,4 %) kuitenkin katsoo, että strategiatyö jäi liian yleiselle 
tasolle ja kaiken kauniin maalailuksi. Yliopistojen (p = 0,045**) ja yksityisen sektorin 
(p = 0,093*) vastaajat ovat enemmän ammattikorkeakoulujen vastaajia sitä mieltä, että 
strategiatyö jäi liian yleiselle tasolle. Yksityisen sektorin vastaajat antavat asteikolle yhdes-
tä viiteen arvon 2,9 ja yliopistojen 3,4, kun ammattikorkeakoulujen vastaajilla arvoksi 
tulee 1,4. 

Tiedusteltaessa vastausta kysymykseen ”strategiatyöhön osallistuneet toimijat eivät 
ymmärtäneet toistensa sanastoa eivätkä ajattelua”, vastaukset jakautuvat puolesta ja 
vastaan. Yli puolet vastaajista (53,3 %) mieltää, että toisten sanasto ja ajattelu eivät 
muodostuneet ongelmaksi. Vastaavasti 46,7 % kokee, että toisten sanasto ja ajattelu 
muodostuivat ongelmaksi. Mitkään käytetyistä taustamuuttujista eivät selitä eroja tämän 
kysymyksen vastauksissa.
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 JohtopäätökSet6. 
Helsingin seudun innovaatiostrategian analyysi osoittaa miten strategian prosessuaaliset 
ja klassiset piirteet kietoutuvat monin tavoin yhteen. Strategia on samanaikaisesti suun-
nitelma, viesti, tietoisuuden laajentaja ja yhteistyön areena. Analyysi vahvistaa myös sen 
suunnittelututkimuksissa moneen kertaan todetun seikan, että suunnitteluprosessi on 
monesti lopputulosta tärkeämpi. Mitä tiiviimmin vastaajat ovat osallistuneet innovaa-
tiostrategian laadintaan, sitä positiivisempi suhtautuminen sen eri osa-alueisiin heillä 
on. Samalla tämä tutkimus korostaa sitä, että strategisen suunnittelun vaikuttavuutta 
arvioitaessa sitä tulisi arvioida kokonaisvaltaisesta eikä vain klassisesta suunnittelua ko-
rostavasta näkökulmasta. Strategian laadinta on aina osa laajempia kehitysprosesseja.

Tutkimuksen tulosten mukaan Helsingin seudun innovaatiostrategian laadinta on 
lisännyt tietoisuutta innovaatioympäristöjen kehittämisen tärkeydestä. Mitä tiiviimmin 
vastaajat ovat osallistuneet innovaatiostrategian laadintaan, sitä enemmän heidän tietoi-
suutensa innovaatioympäristöjen kehittämisen tärkeydestä myös on lisääntynyt. Strate-
gian laadinta on vaikuttanut myös siihen, että Helsingin seudun innovaatioympäristöjen 
resurssit tunnistetaan aikaisempaa paremmin. Strategian laadinta on myös tiivistänyt eri 
toimijoiden välinen yhteistyötä (sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja niiden välillä). 
Strategiaprosessi on kaiken kaikkiaan nähty hyväksi keskusteluareenaksi ja se on auttanut 
ymmärtämään muita toimijoita ja edistämään yhteistyötä. Strategiatyön aikana on myös 
pystytty nostamaan esille yhteistyötä aikaisemmin haitanneita tekijöitä.

Vastaajat ovat sitä mieltä, että strategiatyön ansiosta Helsingin seudun yhteisen viestin 
muodostuminen ja leviäminen ovat kehittyneet suotuisasti. Strategian myös katsotaan 
levinneen laajalle ja lisäksi strategian laatijoiden näkemys kehittämistarpeista tunnetaan 
nyt aikaisempaa paremmin. Strategian myös katsotaan edistäneen Helsingin seudun 
markkinointia. Yli puolet kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Helsingin seudun 
innovaatiostrategia on auttanut muodostamaan Helsingin seudulle yhteisen tahdon. 
Erityisesti ammattikorkeakouluja edustavat vastaajat katsovat näin tapahtuneen muita 
vastaajia enemmän. Naiset ovat lisäksi miehiä enemmän sitä mieltä, että innovaatiostrate-
gian ansiosta on syntynyt yhteinen näkemys Helsingin seudun halutusta tulevaisuudesta. 
Vastaajien enemmistö myös katsoo, että Helsingin seudun innovaatiostrategian ansiosta 
tärkeimmät kehityskohteet on pystytty tunnistamaan ja resursseja on lisäksi kyetty koh-
distamaan niihin entistä paremmin.



Saarivirta & Sotarauta – Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä

22

Lähteet
BRySon, J. M. 1988. Strategic Planning for Non-Profit Organizations. Jossey-Bass Pub lishers.
HaVERi, a. 1994. On Adaptive and Strategic Behaviour of  Local Level Communities. acta universitas tampe-

rensis, ser a vol. 393. Tampere.
HäKLi, J. 1993. Seudulliset strategiat ja vallan perspektiivi. Teoksessa iisakkala, J. (toim) Näkökulmia 

seutuistumiseen. Tampereen yliopisto. aluetieteen laitos, tutkimuksia sarja a 15. Tampere. 
JoHnSon, G. 1987. Strategic Change and the Management Process. Basil Blackwell.
KaRPPi, J. i. 1996. Alueellistumisen ajasta toiminnan tiloihin: Yhteiskunnan institutionaalinen muutos ja orga

nisaatioiden yhteistoiminta alueellisen kehittämisen resurssina. Tampereen yliopisto. aluetieteen laitos. 
Julkaisuluvan saanut väitöskirjan käsikirjoitus. Tampere.

KoSTiainEn, J. 2002. Urban Economic Development Policy in the network Society. Tekniikan 
akateemisten Liitto. Helsinki

LinnaMaa, R. 2004. Verkostojen toimivuus ja alueen kilpailukyky. HaUS-julkaisuja 1/2004. 
Helsinki.

MinTzBERG, H. 1994. The Rise and Fall of  Strategic Planning - Reconceiving Roles for Planning, Plans, 
Plan ners. The Free Press. 

MäKinEn, M. 1995. a Theoretical assessment Framework for the Regional Policy in the European 
Un ion. Teoksessa Sotarauta, M. & Vehmas, J. (toim.) Regions and Environment in Transition: In Search 
of  New Solutions. Univeristy of  Tampere. Department of  Regional Studies, Researsch reports, series 
a 16. s. 53-66. Tampere.

SoTaRaUTa, M, 1996a. Kohti epäselvyyden hallintaa: Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtö-
kohtana. acta Futura Fennica no 6. Finnpublishers. Jyväskylä. 

SoTaRaUTa, M. 1996. ohjelmallinen aluepolitiikka ja alueelliset strategiat: Klassinen suunnittelu-
kone vai kommunikatiivinen prosessi. Teoksessa Siirilä, S. & Haveri, a. & Linnamaa, R. (toim.) 
Puheenvuoroja aluekehityksestä. Tampereen yliopisto, aluetieteen laitoksen julkaisuja sarja a 18. ss. 
145-164. Tampere.

SoTaRaUTa, M. & BRUUn, H. (eds.) 2002. Nordic Perspectives on Process-Based Regional Development 
Policy. nordregio report 2002:3. Stockholm.

SoTaRaUTa, M. & LinnaMaa, R. 2001. in Search of  new Model for Strategic Planning: Soft 
Strategy, Self-managing Teams and Promotion of  Regional Development in South ostrobothnia. 
in zimmermann & Janschitz (eds.) Regional Policies in Europe: Key Opportunities for Regions in the 21st 
Century. Pp. 189-210. institute of  Geography and Regional Science, University of  Graz. austria.

WHiTTinGTon, R. 1993. What is Strategy - and Does It Matter. Routledge Series in analytical Manage-
ment. Routledge.

Yhdessä huipulle. Helsingin seudun innovaatiostrategia. 2005. Culminatum oy.



Saarivirta & Sotarauta – Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä

23

LIITE 1. KYSELYLOMAKE

”HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA – STRATEGIAN ROOLI IN-
NOVAATIOYMPÄRISTÖJEN VAHVISTAMISESSA”
 
 Strateginen tietoisuus

 Miten paljon innovaatiostrategian laadinta on vaikuttanut Sinun tietoisuuteesi inno-1. 
vaatioympäristöjen kehittämisen tärkeydestä?  (1 = ei ollenkaan, 2 = jonkin verran, 3 
= huomattavasti, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

1 2 3 4 5

 Onko innovaatiostrategia auttanut Sinua ymmärtämään, millaisia paineita globaali 2. 
ja tietointensiivinen talous aiheuttaa innovaatioympäristöjen kehittämiselle? (1 = ei 
ollenkaan, 5 = erittäin paljon) 

1 2 3 4 5

 Innovaatiostrategian laadinta on vaikuttanut paljon omaan ymmärrykseesi Helsingin 3. 
seudun asemasta kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa? (1 = täysin eri mieltä, 5 = 
täysin samaa mieltä) 

1 2 3 4 5

 Innovaatiostrategian laadinta auttoi Sinua tunnistamaan ne resurssit, joiden varassa 4. 
on mahdollista kehittää Helsingin seudun innovaatioympäristöjä? (1 = täysin eri miel-
tä, 5 = täysin samaa mieltä) 

1 2 3 4 5

Yhteistyö ja keskustelu

 Innovaatiostrategiaprosessi on vaikuttanut paljon seuraavien keskeisten toimijoiden 5. 
väliseen yhteistyöhön (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

 yliopistojen välinen yhteistyö on parantunuta) 

1 2 3 4 5

yliopistojen ja kuntien välinen yhteistyö on parantunutb) 

1 2 3 4 5
yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö on parantunutc) 

1 2 3 4 5
yliopistojen ja valtion välinen yhteistyö on parantunutd) 

1 2 3 4 5
yritysten välinen yhteistyö on parantunute) 

1 2 3 4 5

yritysten ja kuntien välinen yhteistyö on parantunutf ) 

1 2 3 4 5
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yritysten ja valtion välinen yhteistyö on parantunutg) 

1 2 3 4 5

kuntien välinen yhteistyö on parantunuth) 

1 2 3 4 5
kuntien ja valtion välinen yhteistyö on parantunuti) 

1 2 3 4 5

 Onko strategianprosessi ollut hyvä keskustelufoorumi ja yhteisten nimittäjien etsimis-6. 
foorumi? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Onko innovaatiostrategian laadinta auttanut ymmärtämään paremmin muiden toi-7. 
mijoiden ajattelua, tilannetta, tarpeita, tavoitteita ja siten edistänyt yhteistyötä? (1 = ei 
ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Onko strategiatyön aikana kyetty nostamaan esille yhteistyötä haitanneita tekijöitä? 8. 
(1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Onko strategiatyö vahvistanut henkilötason verkostoja? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin 9. 
paljon)

1 2 3 4 5

 Strategiatyö antoi mahdollisuuden pysähtyä, irtautua arjesta ja yhdessä keskustella  10. 
isoista kysymyksistä? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5
 

Viesti

 Onko strategia auttanut Helsingin seudun yhteisen viestin muodostamista ja sen 11. 
välittämistä tärkeille sidosryhmille? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Laadittu strategiadokumentti on levinnyt laajalle ja strategian laatijoiden näkemys  12. 
kehittämistarpeista on nyt paremmin tunnettu kuin aiemmin? (1 = ei ollenkaan, 5 = 
erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Strategiatyön yhteydessä syntyi eri toimijoita yhdistävä näkemys kehittämisen  13. 
punaisesta langasta? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Laadittu strategia on ollut hyödyllinen myös Helsingin seudun markkinoinnissa? (1 = 14. 
ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5



Saarivirta & Sotarauta – Strateginen suunnittelu innovaatioympäristön kehittämisessä

25

Kieli ja kehitysnäkemys

 Strategiatyö tuki siihen osallistuneiden omaa oppimista? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin 15. 
paljon)

1 2 3 4 5

 Strategiatyön aikana syntyi yhteinen käsitteistö, jonka avulla on mahdollista  16. 
keskustella kehittämisen haasteista? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Eri toimijoiden näkemykset kehityksestä ja kehittämisestä lähenivät toisiaan  17. 
strategiaprosessin aikana? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5
 

Visio - strategia

 Onko strategia auttanut muodostamaan Helsingin seudun yhteisen tahdon? (1 = ei 18. 
ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Syntyikö strategiatyössä jaettu näkemys Helsingin seudun halutusta tulevaisuudesta 19. 
(visio)? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Laaditut strategiat ja niiden taustalla oleva visio ovat haastavia ja vetoavia? (1 = ei 20. 
ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 21. Syntyikö strategiatyössä yhteisesti hyväksytty näkemyksen kehittämisen suurista  
linjoista (strategia)? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

Onko strategiatyön avulla kyetty tunnistamaan tärkeimmät kehittämiskohteet? (1 = ei 22. 
ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Onko strategiatyön avulla kyetty suuntaamaan resursseja tärkeimpiin kehittämiskoh-23. 
teisiin? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 Strategiatyössä tunnistettiin konkreettisia keinoja, joiden avulla Helsingin seudun  24. 
innovaatioympäristöjä on mahdollista vahvistaa? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5
 Strategiatyö käynnisti uusia, aiempaa fokusoituneempia kollektiivisia kehitysprosesse-25. 

ja? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5
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 Onko strategiatyössä kyetty tunnistamaan Helsingin seudun innovaatioympäristöjen 26. 
suurimmat pullonkaulat? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)
1 2 3 4 5

 27. Onko strategiatyö tukenut pitkäjänteistä ja johdonmukaista innovaatioympäristöjen  
kehittämistä Helsingin seudulla? (1 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon)

1 2 3 4 5

 28. Strategiatyössä kyettiin konkretisoimaan aiemmin ilmassa leijuneita yleviä ajatuksia  
toteuttamiskelpoiseen muotoon? (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5

 29. Strategiatyöstä ei ollut mitään konkreettista hyötyä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin 
samaa mieltä)

1 2 3 4 5

 Strategiatyö jäi liian yleiselle tasolle, kaiken kauniin maalailuksi (1 = täysin eri mieltä, 30. 
5 = täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5

 Strategiatyöhön osallistuneet toimijat eivät ymmärtäneet toistensa sanastoa eivätkä 31. 
ajattelua (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

1 2 3 4 5

Taustatiedot

 32. Sukupuolenne
 1 mies
 2 nainen

 33. Asemanne organisaatiossa?

1 Johtava asema (johtoryhmän 
jäsen)

2 Keskijohto (ei johtoryhmän jäsen 
mutta oma vastuualue ja alaisia)

3 Operatiivisten tehtävien hoito (ei 
alaisia, vakituinen työ)

4 Projektityö (määräaikainen, ra-
jattu tehtävä, projektissa voi olla 
alaisia, mutta näin ei välttämättä 
ole)

5 Muunlainen työ, mikä 
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 Työskentelettekö34. 
 1 yksityisellä sektorilla
 2 julkisella sektorilla
  2.1 kunta
  2.2 valtio
  2.3 yliopisto
  2.4 ammattikorkeakoulu

 35. Toimialanne (valitkaa eniten vastaava)
 1 metsäteollisuus
 2 kauppa
 3 tekstiili- ja vaatetusteollisuus
 4 rahoitus
 5 rakentaminen
 6 energia
 7 kemia
 8 elintarviketeollisuus
 9 kuljetus ja liikenne
 10 media/viestintä
 11 matkailu
 12 tietoliikenne ja elektroniikka
 13 metalli- ja koneenrakennus
 14 ympäristöala
 15 koulutus ja tutkimus
 16 muut julkiset palvelut

 Organisaationne koko?36. 
 a) 1-9 työntekijää
 b) 10-49 työntekijää
 c) 50-99 työntekijää
 d) 100-249 työntekijää
 e) yli 250 työntekijää

Miten tiiviisti olette osallistuneet: 37. 
 a) strategian laadintaan? (1 = en ollenkaan, 5 = erittäin hyvin) 

1 2 3 4 5

 b) sen jonkin osa-alueen toteutukseen?
1 2 3 4 5
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