
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2488 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : yritykset

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2488 Evaluation of Finnish National Innovation System 2009: Firms

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/
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APPENDIX V - Questionnaires in Finnish 

1. Kaikille vastaajille esitetyt kysymykset 

SUOMEN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 
 
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA toteuttaa Suomen innovaatiojärjestelmän arviointiin (www.evaluation.fi) liittyvän kyselyn, 
johon toivomme teidän vastaavan. Arviointi toteutetaan Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Opetusministeriön (OPM) toi-
meksiannosta ja tukemana. Kyselyllä kerätään laajasti organisaatioiden ja vaikuttajien yleiskäsityksiä järjestelmän piirteistä. 
 
INNOVAATIOJÄRJESTELMÄLLÄ tarkoitetaan niiden yksityisten ja julkisten organisaatioiden muodostamaa kokonaisuutta, jotka 
osallistuvat tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja soveltamiseen. Järjestelmän tavoitteena on edistää suomalaisten hyvinvointia. 
 
1) Minkä arvosanan annatte Suomen innovaatiojärjestelmälle TÄLLÄ HETKELLÄ? 
Asteikko 4-10 / En osaa sanoa 
 
2) Jos arvioitte järjestelmää 5 VUOTTA SITTEN, niin minkä arvosanan antaisitte sille? 
Asteikko 4-10 / En osaa sanoa 
 
3) Näköpiirissä ja meneillään olevien muutosten valossa, minkä arvosanan uskoisitte antavanne innovaatiojär-
jestelmälle 5 VUODEN PÄÄSTÄ? 
Asteikko 4-10 / En osaa sanoa 
 
4) Millaiseksi arvioitte julkisten toimijoiden muodostaman kokonaisuuden innovaatiojärjestelmässä?     
Erittäin yksinkertainen / Melko yksinkertainen / Melko monimutkainen / Erittäin monimutkainen / En osaa sanoa  
 
5) Kuinka tärkeinä pidätte OMAN ORGANISAATIONNE näkökulmasta seuraavia Suomen innovaatiojärjestelmän 
julkisia toimijoita? 
 

 Ei lainkaan 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa 

sanoa 
Tekes O O O O O 
Sitra O O O O O 
Suomen Akatemia O O O O O 
Työ ja elinkeinoministeriö O O O O O 
Opetusministeriö O O O O O 
Sosiaali ja terveysministeriö O O O O O 
Valtiovarainministeriö O O O O O 
Muut ministeriöt O O O O O 
VTT O O O O O 
Muut julkiset tutkimuslaitokset O O O O O 
Finpro O O O O O 
Keksintösäätiö O O O O O 
Yliopistot ja tiedekorkeakoulut O O O O O 
Ammattikorkeakoulut O O O O O 
Paikalliset TE-keskukset O O O O O 
Finnvera O O O O O 
Teollisuussijoitus O O O O O 
Osaamis- tai teknologiakeskukset O O O O O 
Tiede ja teknologianeuvosto* O O O O O 
*Nykyinen nimi: Tutkimus ja innovaationeuvosto. 
 
6) Usein innovaatiopolitiikka nähdään teknologiavetoisena TAI kysyntä ja käyttäjälähtöisenä. Millaisena näette 
Suomen innovaatiopolitiikan?  
Vastaajat arvioivat asteikolla 1-5 
Täysin teknologiavetoinen)    1    2    3    4    5    (Täysin kysyntä- ja käyttäjälähtöinen) 
 
7) Innovaatiojärjestelmässä korkeakouluilla ja julkisilla tutkimuslaitoksilla on omat tehtävänsä. Valitse, JOS 
kyseiset toimijat hoitavat seuraavia tehtäviä HYVIN. 
 

 Kansainvälinen 
huippu-tutkimus 

Tutkimus koti-
maisiin tarpeisiin 

Osaajia kansain-
välisen liiketoimin-

nan. tarpeisiin 

Osaajia paikallisen 
elinkeinoelämän 

tarpeisiin 
Yliopistot ja tiedekorkeakoulut     
Ammattikorkeakoulut     
Julkiset tutkimuslaitokset     
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8) Innovaatiojärjestelmän yhtenä tavoitteena on edistää kasvuyrittäjyyttä ja luoda Suomeen nopeasti kasvavia 
yrityksiä. Minkä arvosanan annatte järjestelmän onnistumiselle tässä tehtävässä? 
Asteikko 4-10 / En osaa sanoa 
 
9) Katsotteko, että harjoitetulla innovaatiopolitiikalla hoidetaan myös ALUEPOLIITTISIA tavoitteita?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
10) Onko KANSALLISEN tason innovaatiopolitiikka mielestänne yhtä tehokasta Suomen eri alueilla?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
VERKOSTOITUMISELLA tarkoitetaan pidempiaikaista kumppanuutta, jossa tavoitellaan yhteistä hyötyä tietoja vaihtamalla sekä 
kunkin osaamista tai muita resursseja yhdistelemällä. 
 
11) Kuinka tärkeitä KANSALLISET verkostot ovat organisaationne toiminnassa? 
Ei lainkaan tärkeä / Ei kovin tärkeä / Melko tärkeä / Erittäin tärkeä / En osaa sanoa  
 
12) Kuinka tärkeitä KANSAINVÄLISET verkostot ovat organisaationne toiminnassa? 
Ei lainkaan tärkeä / Ei kovin tärkeä / Melko tärkeä / Erittäin tärkeä / En osaa sanoa  
 
13) Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? 
 

Tuleva YLIOPISTOUUDISTUS edistää … 
Täysin eri 

mieltä 
Melko eri 

mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

  … kansainvälistymistä. O O O O O 
  … opetuksen laatua. O O O O O 
  … tutkimuksen laatua. O O O O O 
  … yhteiskunnallista vaikuttavuutta. O O O O O 
Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) edistävät 
järjestelmän toimintaa. O O O O O 

Sektoritutkimuslaitosten mahdollinen uudistaminen edistäisi 
järjestelmän  toimintaa. O O O O O 

Yliopistokeksintölain muutos helpottaa yhteistyötä yritysten 
ja korkeakoulujen välillä. O O O O O 

2. Vain YRITYKSILLE esitetyt kysymykset 

14) Mistä yrityksenne tulot pääosin tulevat? 
Kuluttajilta / Valtion tai kunnan toimijoilta / Yksityisiltä yrityksiltä tai yhteisöiltä / En osaa sanoa  
 
15) Mikä on yrityksenne pääasiallinen asema toimitusketjussa?  
Vastaajat valitsivat YHDEN alla olevista vaihtoehdoista. 
 

o Päähankkija: Suunnittelusta vastaava lopputuotteen/ palvelun myyjä. 
o Järjestelmätoimittaja: Tarjoaa kokonaisuuksia päähankkijoille.  
o Alihankkija: Tuotteet/palvelut osaksi asiakkaan tarjontaan.  
o En osaa sanoa  

 
16) Kuinka tärkeitä seuraavat seikat ovat toimintanne kannalta?  
 

 Ei lainkaan 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä Melko tärkeä Erittäin 

tärkeä 
En osaa 
sanoa 

Yleinen myönteinen suhtautuminen riskinottoon O O O O O 
Riskirahan saatavuus  O O O O O 
Kannustava yritys ja pääomaverotus O O O O O 
Julkisten hallinnollisten menettelyjen keveys O O O O O 
Julkisen sektorin neuvonta ja tiedontarjonta O O O O O 
Julkisen sektorin rahallinen tuki  O O O O O 
Korkeakoulujen valmius yritysyhteistyöhön O O O O O 
 
17) Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on YKSITYISEN yritys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Tästä 
näkökulmasta, millaiseksi arvioitte innovaatiojärjestelmän kokonaisuuden?  
Erittäin yksinkertainen / Melko yksinkertainen / Melko monimutkainen / Erittäin monimutkainen / En osaa sanoa  
 
18) Nopeasti kasvavien yrityksien syntyä voitaisiin tukea antamalla niiden tuleviin voittoihin ja voitonjakoon 
kohdistuvia verohelpotuksia. Kuinka tehokas tapa tämä olisi kasvattaa kasvuyrityksien määrää? 
Ei lainkaan tehokas / Ei kovin tehokas / Melko tehokas / Erittäin tehokas / En osaa sanoa  
 
INNOVAATIOTOIMINTA tähtää uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden, palveluiden tai tuotanto ja jakelumenetelmien 
keksimiseen tai käyttöönottoon. 
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19) Onko yrityksenne harjoittanut innovaatiotoimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  
 
Vastaajat valitsivat yhden yllä olevista vaihtoehdoista. Tämä kysymys jakaa vastaajat - KYLLÄ ja EN OSAA SANOA vastanneet 
vastasivat myös loppuihin yritysosion kysymyksiin: 
 
20) Kuinka tärkeitä seuraavat SUOMESSA sijaitsevat toimijat ovat yrityksenne innovaatiotoiminnan kannalta?  
 

 Ei lainkaan 
tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 

Oman yrityksen/konsernin työntekijät O O O O O 
Laite ja materiaalitoimittajat O O O O O 
Asiakasyritykset O O O O O 
Kuluttajat/loppukäyttäjät O O O O O 
Kunta tai valtio O O O O O 
Kilpailijat O O O O O 
Konsultit/Konsulttiyritykset O O O O O 
Yksityiset tutkimuslaitokset O O O O O 
Julkiset tutkimuslaitokset O O O O O 
Yliopistot ja tiedekorkeakoulut O O O O O 
Ammattikorkeakoulut O O O O O 
 
21) Kuinka merkittäviä seuraavat ULKOMAILLA sijaitsevat toimijat ovat yrityksenne innovaatiotoiminnan kan-
nalta?  
 

 Ei lainkaan 
tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 

Oman yrityksen/konsernin työntekijät O O O O O 
Laite ja materiaalitoimittajat O O O O O 
Asiakasyritykset O O O O O 
Kuluttajat/loppukäyttäjät O O O O O 
Kunta tai valtio O O O O O 
Kilpailijat O O O O O 
Konsultit/Konsulttiyritykset O O O O O 
Yksityiset tutkimuslaitokset O O O O O 
Julkiset tutkimuslaitokset O O O O O 
Yliopistot ja tiedekorkeakoulut O O O O O 
Ammattikorkeakoulut O O O O O 
 
22) Mitkä seuraavista kuvaavat loppukäyttäjien rooleja innovaatiotoiminnassanne?  
Vastaajat valitsivat YHDEN tai USEAMPIA alla olevista vaihtoehdoista. 
 

 Ei merkittävää roolia.  
 Säännöllisen markkinatutkimuksen kohde (esim. asiakaskyselyt).  
 Antavat aktiivisesti ja jatkuvasti tietoja muuttuvista tarpeistaan.  
 Osallistuvat omalla asiantuntemuksellaan itse kehitystyöhön.  

 
23) Onko jokin yrityksenne keskeinen investointihanke, t&k, markkinointi, tai muu vastaava projekti lykkäänty-
nyt tai peruuntunut rahoitusmarkkinakriisin johdosta? 
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  

3. Vain JULKISILLE TOIMIJOILLE esitetyt kysymykset 

14) Mitä seuraavista palveluista ORGANISAATIONNE tarjoaa muille innovaatio-järjestelmän toimijoille? Vastaajat 
valitsivat YHDEN tai USEAMPIA alla olevista vaihtoehdoista. 
 

 Rahoitus (avustukset, tuet, lainat, takaukset tai pääomasijoitukset)  
 Neuvonta ja tietopalvelut  
 Ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen  
 Yritysten kansainvälistyminen  
 Koulutus ja tutkimuspalvelut  

 
15) Koetteko, että muut JULKISET toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita kuin organisaationne?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  
 
16) Koetteko, että muut YKSITYISET toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita kuin organisaationne?  
Kyllä / Ei /En osaa sanoa  
 
17) Koetteko, että yhteistyö palveluntarjoajien kesken on sujuvaa?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  



Appendix V - Questionnaires in Finnish 
 

 

123

18) Kenen palveluntarjoajan kanssa yhteistyö on erityisen SUJUVAA? Kirjoita vastaus alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
19) Kenen palveluntarjoajan kanssa yhteistyö on erityisen HAASTEELLISTA? Kirjoita vastaus alla olevaan kent-
tään.  
Avoin kenttä 
 
HENKILÖTYÖVUODELLA tarkoitetaan yhden henkilön säännöllistä vuosityöaikaa. 
 
20) Montako henkilötyövuotta organisaationne KOTIMAISISSA yksiköissä tehtiin vuonna 2008?  
Avoin kenttä 
 
21) Montako henkilötyövuotta organisaationne ULKOMAISISSA yksiköissä tehtiin vuonna 2008?  
Avoin kenttä 
 
INNOVAATIOTOIMINTA tähtää uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden, palveluiden tai tuotanto ja jakelumenetelmien 
keksimiseen tai käyttöönottoon. 
 
22) Montako henkilötyövuotta organisaatiossanne käytettiin innovaatiotoimintaan ja/tai sen edistämiseen 
vuonna 2008?  
Avoin kenttä 
 
23) Mikä osa SUOMEN henkilöstöstänne on suorittanut YLIOPISTO tai tiedekorkea-koulututkinnon?  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100% / En osaa sanoa 
 
24) Mikä osa SUOMEN henkilöstöstänne on suorittanut TEKNISEN YLIOPISTO tai tiedekorkeakoulututkinnon?  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100% / En osaa sanoa  
 
25) Ketkä ovat pääasialliset rahoituksenne tai palveluidenne käyttäjät?  
Vastaajat valitsivat YHDEN tai USEAMPIA vaihtoehtoja. 
 

 Yksityiset yritykset  
 Yksityiset tutkimuslaitokset  
 Yksityiset muut organisaatiot  
 Yksityiset henkilöt  
 Opetus/tutkimus: Yliopistot ja tiedekorkeakoulut  
 Opetus/tutkimus: Ammattikorkeakoulut  
 Opetus/tutkimus: Muut oppilaitokset  
 Julkiset: Tutkimuslaitokset  
 Julkiset: Kunnat  
 Julkiset: Muut alueelliset toimijat (TE-keskukset, Osaamis- ja teknologiakeskukset, yms.)  
 Julkiset: Muut kansallisen tason toimijat  

 
26) Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on YKSITYISEN yritys ja innovaatio-toiminnan edistäminen. Tästä 
näkökulmasta, millaiseksi arvioitte innovaatio-järjestelmän kokonaisuuden?  
Erittäin yksinkertainen / Melko yksinkertainen / Melko monimutkainen / Erittäin monimutkainen / En osaa sanoa 
 
27) Miten hyvin VALTION sektoritutkimuslaitokset vastaavat organisaationne tieto-tarpeisiin?  
Ei lainkaan / Ei kovin hyvin / Melko hyvin / Erittäin hyvin/ En osaa sanoa 
 
28) Miten hyvin YKSITYISET tutkimuslaitokset vastaavat organisaationne tieto-tarpeisiin?  
Ei lainkaan / Ei kovin hyvin / Melko hyvin / Erittäin hyvin / En osaa sanoa 
 
29) Miten hyvin KORKEAKOULUT vastaavat organisaationne tietotarpeisiin? 
Ei lainkaan / Ei kovin hyvin / Melko hyvin / Erittäin hyvin / En osaa sanoa 
 
30) Uusi kansallinen innovaatiostrategia julkaistiin 6/2008 ja innovaatiopoliittinen selonteko annettiin edus-
kunnalle 10/2008. Millä tavalla organisaationne on reagoinut niihin?  
Vastaajat valitsivat YHDEN vaihtoehdoista. 
 

o Organisaatiossa ei ole tutustuttu strategiaan/selontekoon.  
o Yksittäiset henkilöt ovat tutustuneet oman mielenkiintonsa pohjalta.  
o Aiheeseen liittyen on pidetty virallisia kokouksia. 
o Aiheeseen liittyen on käynnistetty virallinen suunnitteluprosessi. 
o Niiden pohjalta on tehty JOITAIN käytännön toimenpiteitä. 
o Niiden pohjalta on tehty USEITA käytännön toimenpiteitä. 
o Niiden aiheuttamat toimenpiteet ovat jo kokonaisuudessaan läpivietyjä. 

 
31) Edellyttääkö strategia/selonteko mielestänne muutoksia organisaationne toiminnassa?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
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32) Kuinka paljon strategia/selonteko on auttanut organisaationne toiminnan ohjaamisessa?  
Ei lainkaan / Ei kovin paljon / Melko paljon / Erittäin paljon / En osaa sanoa 
 
33) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin VAHVUUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus 
alla olevaan kenttään.   
Avoin kenttä 
 
34) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin HEIKKOUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus 
alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
35) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin MAHDOL-LISUUS 2010-luvulla? Kirjoita 
vastaus alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
36) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin UHKA 2010- luvulla? Kirjoita vastaus alla 
olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 

4. Vain VÄLITTÄJÄORGANISAATIOILLE esitetyt kysymykset 

14) Mitä seuraavista palveluista ORGANISAATIONNE tarjoaa muille innovaatio-järjestelmän toimijoille? Vastaa-
jat valitsivat YHDEN tai USEAMPIA vaihtoehtoja. 
 

 Rahoitus (avustukset, tuet, lainat, takaukset tai pääomasijoitukset) 
 Neuvonta ja tietopalvelut 
 Ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen 
 Yritysten kansainvälistyminen 
 Koulutus ja tutkimuspalvelut 
 Toimitilat 

 
15) Koetteko, että muut JULKISET toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita kuin organisaationne?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
16) Koetteko, että muut YKSITYISET toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita kuin organisaationne?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa 
 
17) Koetteko, että yhteistyö palveluntarjoajien kesken on sujuvaa?   
Kyllä/ Ei / En osaa sanoa 
 
18) Kenen palveluntarjoajan kanssa yhteistyö on erityisen SUJUVAA? Kirjoita vastaus alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
19) Kenen palveluntarjoajan kanssa yhteistyö on erityisen HAASTEELLISTA? Kirjoita vastaus alla olevaan kent-
tään.  
Avoin kenttä 
 
HENKILÖTYÖVUODELLA tarkoitetaan yhden henkilön säännöllistä vuosityöaikaa.  
 
20) Montako henkilötyövuotta organisaationne KOTIMAISISSA yksiköissä tehtiin vuonna 2008?  
Avoin kenttä 
 
21) Montako henkilötyövuotta organisaationne ULKOMAISISSA yksiköissä tehtiin vuonna 2008?  
Avoin kenttä 
 
INNOVAATIOTOIMINTA tähtää uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden, palveluiden tai tuotantoja jakelumenetelmien 
keksimiseen tai käyttöönottoon. 
 
22) Montako henkilötyövuotta organisaatiossanne käytettiin innovaatiotoimintaan ja/tai sen edistämiseen 
vuonna 2008?  
Avoin kenttä 
 
23) Mikä osa SUOMEN henkilöstöstänne on suorittanut YLIOPISTO tai tiedekorkea-koulututkinnon?  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100% / En osaa sanoa 
 
24) Mikä osa SUOMEN henkilöstöstänne on suorittanut TEKNISEN yliopisto- tai tiede-korkeakoulututkinnon?  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100% / En osaa sanoa 
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25) Ketkä ovat pääasialliset rahoituksenne tai palveluidenne käyttäjät?  Vastaajat valitsivat YHDEN tai USEAM-
PIA vaihtoehtoja. 
 

 Yksityiset yritykset  
 Yksityiset tutkimuslaitokset  
 Yksityiset muut organisaatiot  
 Yksityiset henkilöt  
 Opetus/tutkimus: Yliopistot ja tiedekorkeakoulut  
 Opetus/tutkimus: Ammattikorkeakoulut  
 Opetus/tutkimus: Muut oppilaitokset  
 Julkiset: Tutkimuslaitokset  
 Julkiset: Kunnat  
 Julkiset: Muut alueelliset toimijat (TE-keskukset, Osaamis- ja teknologiakeskukset, yms.) 
 Julkiset: Muut kansallisen tason toimijat 

 
26) Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on YKSITYISEN yritys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Tästä 
näkökulmasta, millaiseksi arvioitte innovaatiojärjestelmän kokonaisuuden?  
Erittäin yksinkertainen / Melko yksinkertainen / Melko monimutkainen / Erittäin monimutkainen / En osaa sanoa      
 
27) Mitkä ovat organisaationne rahoituksen lähteet? Mikäli rahoitusrakenteenne vaihtelee paljon vuodesta 
toiseen, niin vastatkaa käyttäen viimeisen kolmen vuoden keskiarvoja.  
Vastaajat osoittivat kunkin alla luetellun lähteen osuuden asteikolla  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%. 
 
Valtion budjetti 
Kunnat 
EU 
Tekes 
Julkiset muut tahot 
Yksityiset yritykset 
Yksityiset säätiöt 
Yksityiset muut tahot 
 
28) Uusi kansallinen innovaatiostrategia julkaistiin 6/2008 ja innovaatiopoliittinen selonteko annettiin edus-
kunnalle 10/2008. Millä tavalla organisaationne on reagoinut niihin?  
Vastaajat valitsivat yhden vaihtoehdoista. 
 

o Organisaatiossa ei ole tutustuttu strategiaan/selontekoon. 
o Yksittäiset henkilöt ovat tutustuneet oman mielenkiintonsa pohjalta. 
o Aiheeseen liittyen on pidetty virallisia kokouksia. 
o Aiheeseen liittyen on käynnistetty virallinen suunnitteluprosessi. 
o Niiden pohjalta on tehty JOITAIN käytännön toimenpiteitä. 
o Niiden pohjalta on tehty USEITA käytännön toimenpiteitä. 
o Niiden aiheuttamat toimenpiteet ovat jo kokonaisuudessaan läpivietyjä. 

 
29) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin VAHVUUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus 
alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä. 
  
30) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin HEIKKOUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus 
alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
31) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin MAHDOLLI-SUUS 2010-luvulla? Kirjoita 
vastaus alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
32) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin UHKA 2010-luvulla? Kirjoita vastaus alla 
olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
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5. Vain TUTKIMUSLAITOKSILLE esitetyt kysymykset 

 
14) Mitkä ovat organisaationne rahoituksen lähteet? (Mikäli rahoitusrakenteenne vaihtelee paljon vuodesta 
toiseen, niin vastatkaa koskien keskimäärin viimeisen kolmen vuoden aikana.  
Vastaajat osoittivat kunkin alla luetellun lähteen osuuden asteikolla 
 0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%. 
 
Valtion budjetti 
Kunnat 
EU 
Tekes 
Julkiset muut tahot 
Yksityiset yritykset 
Yksityiset säätiöt 
Yksityiset muut tahot 
 
15) Missä määrin tutkimuksenne palvelee seuraavia tahoja?  
Vastaajat valitsivat jokaista alla lueteltua tahoa kohden YHDEN vaihtoehdoista  
Ei lainkaan / Jonkin verran / Melko paljon / Erittäin paljon / En osaa sanoa. 
 
Julkista päätöksentekoa kansallisella tasolla 
Julkista päätöksentekoa alueellisella tasolla 
Julkista päätöksentekoa kansainvälisellä tasolla 
Yrityksiä 
Olemme yleishyödyllinen tiedontuottaja 
 
16) Kuinka suuri osuus organisaationne työpanoksesta on ...  
Vastaajat osoittivat kullekin alla luetelluista tehtävistä näiden osuuden kokonaistyöpanoksesta asteikolla  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%. 
 
…koulutusta 
…tutkimusta 
…viranomaistehtävien hoitamista 
…tilastotuotantoa 
…hallintoa 
…muita tehtäviä 
 
17) Miten hyvin katsotte, että te, valtion sektoritutkimuslaitoksena vastaatte isäntä-ministeriönne tietotarpei-
siin? 
Ei lainkaan / Ei kovin hyvin / Melko hyvin / Erittäin hyvin / En osaa sanoa  
 
18) Miten hyvin katsotte yksityisten tutkimuslaitosten vastaavan isäntäministeriönne tietotarpeisiin? 
Ei lainkaan / Ei kovin hyvin / Melko hyvin / Erittäin hyvin / En osaa sanoa 
 
19) Miten hyvin katsotte korkeakoulujen vastaavan isäntäministeriönne tietotarpeisiin?  
Ei lainkaan / Ei kovin hyvin / Melko hyvin / Erittäin hyvin / En osaa sanoa 

6. Vain YLIOPISTOJEN LAITOSJOHTAJILLE esitetyt kysymykset 

14) Kuinka suuri osuus laitoksenne työpanoksesta on ...  
Vastaajat osoittivat kullekin alla luetelluista tehtävistä näiden osuuden kokonaistyöpanoksesta asteikolla  
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%. 
 
…koulutusta 
…tutkimusta 
…viranomaistehtävien hoitamista 
…tilastotuotantoa 
…hallintoa 
…muita tehtäviä 
 
15) Kuinka merkittävä rooli seuraavilla tahoilla on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana laitoksenne toteutta-
missa yhteistyöprojekteissa? Vastaajat arvioivat alla lueteltujen tahojen merkittävyyttä asteikolla  
Ei merkitystä / Vähän / Melko paljon / Erittäin paljon /En osaa sanoa. 
 
Kotimaiset yliopistot 
Ulkomaiset yliopistot 
Ammattikorkeakoulut 
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Julkiset tutkimuslaitokset 
Yksityiset tutkimuslaitokset 
Avoimet verkkoyhteisöt 
Kotimaiset yritykset 
Ulkomaiset yritykset 
 
16) Laitoksenne näkökulmasta, ovatko yhteistyöprojektit yritysten kanssa liittyneet seuraaviin tutkimustarpei-
siin?  
Vastaajat valitsivat jokaista alla lueteltua tutkimustarvetta kohden YHDEN vaihtoehdoista 
 Kyllä / Ei / En osaa sanoa. 
 
Perustutkimukseen pohjautuva uusien ideoiden etsiminen 
Pääsy osaamistanne täydentävään asiantuntemukseen 
Tietyn ongelman ratkaiseminen 
Prototyypin kehittäminen/testaus 
Julkiseen ohjelmaan osallistuminen 
Osaavan työvoiman tarjonta 
Työntekijöiden täydennyskoulutus 
 
17) Missä määrin KOETTE laitoksenne toiminnan vastaavan seuraaviin YRITYSTEN innovaatiotoiminnan tarpei-
siin?  
Vastaajat arvioivat omien toimintojensa vastaavuutta alla listattuihin yritystarpeisiin asteikolla 
 Ei lainkaan / Ei kovin paljon / Melko paljon / Erittäin paljon / En osaa sanoa. 
 
Perustutkimukseen pohjautuva uusien ideoiden etsiminen 
Pääsy yrityksen osaamista täydentävään asiantuntemukseen 
Tietyn ongelman ratkaiseminen  
Prototyypin kehittäminen/testaus 
Julkiseen ohjelmaan osallistuminen 
Osaavan työvoiman tarjonta 
Työntekijöiden täydennyskoulutus 

Vain YLIOPISTO- JA AMK-REHTOREILLE esitetyt kysymykset 

14) Kuinka suuri osuus korkeakoulunne työpanoksesta on...  
Vastaajat osoittivat kullekin alla luetelluista tehtävistä näiden osuuden kokonaistyöpanoksesta asteikolla 
 0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100%. 
 
…koulutusta 
…tutkimusta 
…viranomaistehtävien hoitamista 
…tilastotuotantoa 
…hallintoa 
…muita tehtäviä 
 
15) Kuinka merkittävä rooli seuraavilla tahoilla on ollut kolmen viimeisen vuoden aikana korkeakoulunne to-
teuttamissa yhteistyöprojekteissa?  
Vastaajat arvioivat alla lueteltujen tahojen merkittävyyttä asteikolla 
 Ei merkitystä / Vähän / Melko paljon / Erittäin paljon /En osaa sanoa. 
 
Kotimaiset yliopistot 
Ulkomaiset yliopistot 
Ammattikorkeakoulut 
Julkiset tutkimuslaitokset 
Yksityiset tutkimuslaitokset 
Avoimet verkkoyhteisöt 
Kotimaiset yritykset 
Ulkomaiset yritykset 
 
16) Korkeakoulunne näkökulmasta, ovatko yhteistyöprojektit yritysten kanssa liittyneet seuraaviin tutkimustar-
peisiin?  
Vastaajat valitsivat jokaista alla lueteltua tutkimustarvetta kohden yhden vaihtoehdoista  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa. 
 
Perustutkimukseen pohjautuva uusien ideoiden etsiminen 
Pääsy osaamistanne täydentävään asiantuntemukseen 
Tietyn ongelman ratkaiseminen 
Prototyypin kehittäminen/testaus 
Julkiseen ohjelmaan osallistuminen 
Osaavan työvoiman tarjonta 
Työntekijöiden täydennyskoulutus 
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17) Missä määrin KOETTE korkeakoulunne toiminnan vastaavan seuraaviin YRITYSTEN innovaatiotoiminnan 
tarpeisiin? Vastaajat arvioivat omien toimintojensa vastaavuutta alla listattuihin yritystarpeisiin asteikolla  
Ei lainkaan / Ei kovin paljon / Melko paljon / Erittäin paljon / En osaa sanoa. 
 
Perustutkimukseen pohjautuva uusien ideoiden etsiminen 
Pääsy yrityksen osaamista täydentävään asiantuntemukseen 
Tietyn ongelman ratkaiseminen  
Prototyypin kehittäminen/testaus 
Julkiseen ohjelmaan osallistuminen 
Osaavan työvoiman tarjonta 
Työntekijöiden täydennyskoulutus 
 
18) Minkä katsotte olevan KORKEAKOULUNNE merkittävin VAHVUUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus alla olevaan 
kenttään.  
Avoin kenttä 
 
19) Minkä katsotte olevan KORKEAKOULUNNE merkittävin HEIKKOUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus alla ole-
vaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
20) Minkä katsotte olevan KORKEAKOULUNNE merkittävin MAHDOLLISUUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus alla 
olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
21) Minkä katsotte olevan KORKEAKOULUNNE merkittävin UHKA 2010-luvulla? Kirjoita vastaus alla olevaan 
kenttään.  
Avoin kenttä 

7. Vain SÄÄTIÖILLE esitetyt kysymykset 

5) Millaiseksi näette säätiöiden aseman kehittyvän Suomen innovaatiojärjestelmässä seuraavan viiden vuoden 
aikana?  
Pienentyy / Säilyy ennallaan / Kasvaa / En osaa sanoa  
 
6) Pitäisikö säätiöitä koskevaa lainsäädäntöä muuttaa, jotta säätiöt voisivat nykyistä paremmin tukea tiedettä, 
taidetta ja tutkimusta?  
KYLLÄ -vaihtoehdossa annettiin mahdollisuus avoimeen vastaukseen. 
Ei ole tarpeen / Kyllä (millä tavoin?): Avoin kenttä / En osaa sanoa  
 
7) Mitä seuraavista aloista säätiönne tukee?  
Vastaajat valitsivat YHDEN tai USEAMPIA vaihtoehtoja. 
 

 Humanistiset tieteet  
 Yhteiskuntatieteet  
 Luonnontieteet  
 Maa- ja metsätalous  
 Tekniikka  
 Lääketieteet 

 
8) Mitä seuraavista toiminnoista säätiönne PÄÄSÄÄNTÖISESTI tukee (valitkaa yksi)? 
 

o Tutkimusta Suomessa  
o Tutkimusta ulkomailla  
o Opiskelua Suomessa  
o Opiskelua ulkomailla  
o Konferenssimatkoja  
o Jotakin muuta  

 
9) Mikä on säätiönne jakamien avustusten ja/tai apurahojen kokonaissumma vuonna 2008?  
Avoin kenttä  
Euroa 
 
10) Kuinka monta henkilöä sai avustuksia ja/tai apurahoja vuonna 2008? (Mukaan lukien tutkimusryhmien 
sisäiset jäsenet.)  
Avoin kenttä  
Euroa 
 
11) Yliopistojen laitoskokoa on pidetty pienenä. Olisiko säätiöllänne käsityksenne mukaan valmius lahjoituspro-
fessuurien perustamiseen, jos valtio antaisi professuuriin lisärahoitusta 2,5 euroa jokaista lahjoituseuroanne 
kohden?  
Ei yhtään / 1-2 professuuria / 3-5 professuuria / Yli 5 professuuria / En osaa sanoa  
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8. Vain JÄRJESTÖILLE esitetyt kysymykset 

14) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin VAHVUUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus 
alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
15) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin HEIKKOUS 2010-luvulla? Kirjoita vastaus 
alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
16) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin MAHDOL-LISUUS 2010-luvulla? Kirjoita 
vastaus alla olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
 
17) Minkä katsotte olevan Suomen innovaatiojärjestelmän merkittävin UHKA 2010-luvulla? Kirjoita vastaus alla 
olevaan kenttään.  
Avoin kenttä 
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9. Vain KUNNILLE esitetyt kysymykset 

INNOVAATIOTOIMINTA tähtää uusien tai olennaisesti parannettujen tuotteiden, palveluiden tai tuotanto ja jakelumenetelmien 
keksimiseen tai käyttöönottoon. 
 
14) Onko kunnallanne seuraavia palveluita liittyen kuntanne alueella tapahtuvan INNOVAATIOTOIMINNAN 
tukemiseen? Vastaajat valitsivat YHDEN tai USEAMPIA vaihtoehtoja. 
 

 Rahoitus (avustukset, tuet, lainat, takaukset tai pääomasijoitukset)  
 Neuvonta- ja tietopalvelut  
 Ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen  
 Yritysten kansainvälistyminen  
 Koulutus- ja tutkimuspalvelut  
 Toimitilat  

 
15) Onko kunnallanne INNOVAATIOTOIMINTAAN liittyvää strategiaa tai innovaatio-poliittista ohjelmaa?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  
 
16) Kuinka paljon kuntanne käytti OMAA RAHAA innovaatiotoiminnan edistämiseen vuonna 2008?  
Avoin kenttä Euroa 
 
17) Kuinka paljon kuntanne käytti OMAN RAHAN LISÄKSI julkista kansallisista tai kansainvälisistä (ml. EU) 
rahaa innovaatiotoiminnan tukemiseen vuonna 2008?  
Avoin kenttä Euroa 
 
18) Mikä oli kuntanne kokonaisbudjetti vuonna 2008?  
Avoin kenttä Euroa 
 
19) Onko kuntanne hankinnoissa sovellettu PALVELUN TAI TAVARANTOIMITTAJAN innovatiivisuutta hankinta-
kriteerinä? 
Ei koskaan / Harvoin / Usein / Aina / En osaa sanoa  
 
20) Näettekö, että julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa innovaatiotoiminnan edistämiseen?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  

10. Vain PÄÄOMASIJOITTAJILLE ja YRITYSENKELEILLE esitetyt kysymykset 

14) Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on YKSITYISEN yritys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Tästä 
näkökulmasta, millaiseksi arvioitte innovaatiojärjestelmän kokonaisuuden?  
Erittäin yksinkertainen / Melko yksinkertainen / Melko monimutkainen / Erittäin monimutkainen / En osaa sanoa  
 
15) Nopeasti kasvavien yrityksien syntyä voitaisiin tukea antamalla niiden tuleviin voittoihin ja voitonjakoon 
kohdistuvia verohelpotuksia. Kuinka tehokas tapa tämä olisi kasvattaa kasvuyrityksien määrää? 
Ei lainkaan tehokas / Ei kovin tehokas / Melko tehokas / Erittäin tehokas / En osaa sanoa  
 
16) Koetteko, että muut JULKISET toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita kuin organisaationne?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  
 
17) Uusi kansallinen innovaatiostrategia julkaistiin 6/2008 ja innovaatiopoliittinen selonteko annettiin edus-
kunnalle 10/2008. Oletteko tutustuneet niihin?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  
 
18) Arvioikaa, kuinka monessa (rahoittamassanne) asiakasyrityksessänne on keskeinen investointihanke, t&k-, 
markkinointi-, tai muu vastaava projekti lykkääntynyt tai peruuntunut rahoitusmarkkinakriisin johdosta? 
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100% / En osaa sanoa 
 
19) Onko kriisi muuttanut teille tulleiden rahoituspyyntöjen määrää? 
Lisääntyneet selvästi / Lisääntyneet jonkin verran / Ei muutosta / Vähentyneet jonkin verran / Vähentyneet selvästi / En osaa 
sanoa 
 
20) Onko rahoituspyyntöjen laatu (rahoituskelpoisuus/riski) muuttunut kriisin johdosta? 
Huonontuneet selvästi / Huonontuneet jonkin verran / Ei muutosta / Parantuneet jonkin verran / Parantuneet selvästi / En osaa 
sanoa 
 
21) Oletteko muuttaneet omia sijoitus- / rahoituskriteereitänne kriisin vuoksi? 
Kiristyneet / Ei muutosta / Löystyneet / En osaa sanoa 
 
Vastatessanne seuraavaan kysymykseen, ajatelkaa yritysrahoituksen tarjontaa ja kysyntää NORMAALIolosuhteissa eli tämän-
hetkisen rahoituskriisin rauettua. 
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22) Syrjäyttääkö (on yksityistä korvaavaa) vai täydentääkö (on yksityistä tukevaa) julkinen yritysrahoitus ja 
yritystuet teidän toimintaanne yksityisenä rahoituksen tarjoajana?  
Vastaajat arvioivat vaikutuksia asteikolla 1-5 
 
Syrjäyttää merkitsevästi    1    2    3    4    5    Täydentää merkitsevästi 

11. Vain PANKEILLE esitetyt kysymykset (Pankeille ei esitetty ensimmäistä 13 kysymystä) 

1) Minkä arvosanan annatte Suomen innovaatiojärjestelmälle TÄLLÄ HETKELLÄ? 
Asteikko 4-10 / En osaa sanoa 
 
2) Innovaatiojärjestelmän yhtenä tavoitteena on edistää kasvuyrittäjyyttä ja luoda Suomeen nopeasti kasvavia 
yrityksiä. Minkä arvosanan annatte järjestelmän onnistumiselle tässä tehtävässä? 
Asteikko 4-10 / En osaa sanoa 
 
3) Yksi järjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on YKSITYISEN yritys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Tästä 
näkökulmasta, millaiseksi arvioitte innovaatiojärjestelmän kokonaisuuden?  
Erittäin yksinkertainen / Melko yksinkertainen / Melko monimutkainen / Erittäin monimutkainen / En osaa sanoa  
 
4) Nopeasti kasvavien yrityksien syntyä voitaisiin tukea antamalla niiden tuleviin voittoihin ja voitonjakoon 
kohdistuvia verohelpotuksia. Kuinka tehokas tapa tämä olisi kasvattaa kasvuyrityksien määrää? 
Ei lainkaan tehokas / Ei kovin tehokas / Melko tehokas / Erittäin tehokas / En osaa sanoa  
 
5) Koetteko, että muut JULKISET toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita kuin organisaationne?  
Kyllä / Ei / En osaa sanoa  
 
6) Arvioikaa, kuinka monessa (rahoittamassanne) asiakasyrityksessänne on keskeinen investointihanke, t&k-, 
markkinointi-, tai muu vastaava projekti lykkääntynyt tai peruuntunut rahoitusmarkkinakriisin johdosta? 
0% / 1-25% / 26-50% / 51-75% / 76-100% / En osaa sanoa 
 
7) Onko kriisi muuttanut teille tulleiden rahoituspyyntöjen määrää? 
Lisääntyneet selvästi / Lisääntyneet jonkin verran / Ei muutosta / Vähentyneet jonkin verran / Vähentyneet selvästi / En osaa 
sanoa 
 
8) Onko rahoituspyyntöjen laatu (rahoituskelpoisuus/riski) muuttunut kriisin johdosta? 
Huonontuneet selvästi / Huonontuneet jonkin verran / Ei muutosta / Parantuneet jonkin verran / Parantuneet selvästi / En osaa 
sanoa 
 
9) Oletteko muuttaneet omia sijoitus- / rahoituskriteereitänne kriisin vuoksi? 
Kiristyneet / Ei muutosta / Löystyneet / En osaa sanoa 
 
Vastatessanne seuraavaan kysymykseen, ajatelkaa yritysrahoituksen tarjontaa ja kysyntää NORMAALIolosuhteissa eli tämän-
hetkisen rahoituskriisin rauettua. 
 
10) Syrjäyttääkö (on yksityistä korvaavaa) vai täydentääkö (on yksityistä tukevaa) julkinen yritysrahoitus ja 
yritystuet teidän toimintaanne yksityisenä rahoituksen tarjoajana?  
Vastaajat arvioivat vaikutuksia asteikolla 1-5 
 
Syrjäyttää merkitsevästi   1    2    3    4    5    Täydentää merkittävästi 
 
 
 


