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Yrityskyselyn toteuttaminen ja kysymykset
Tämä dokumentti ohjeistaa Alueiden osaamisen aika –toimintamallin mukaisen
yrityskyselyn toteuttamiseen. Dokumentti sisältää:
•

yrityskyselyn tavoitteet

•

yrityskyselyn toteutuksessa huomioitavat asiat

•

yrityskyselyn kysymykset

Tiedontuotanto: Ajankohtaista tietoa yritysten näkökulmasta
liiketoimintaedellytyksiin, yritys-oppilaitos-yhteistyöhön ja osaamistarpeisiin
Ensimmäisessä tilannekuvafoorumissa hyödynnetään tiedontuotantona yrityskyselyä, joka
selvittää
•

yritysten näkemyksiä trendien vaikutuksista oman liiketoiminnan kehittämisen
painopisteisiin

•

yritysten kokemuksia, mielikuvia ja asenteita oppilaitosten kanssa tehtävään
yhteistyöhön liittyen

•

yritysten toimintaa ja näkemyksiä osaamisen nykytilasta ja osaamistarpeiden
ennakoinnista

Yrityskyselyn tavoitteena on saada yritysten näkökulmasta mahdollisimman kattava kuva
siitä, millainen on alueen osaamisen ekosysteemin ja elinvoimaisuuden nykytila ja mitä
voitaisiin tehdä sen kehittämiseksi.
Kyselyn voi toteuttaa esimerkiksi kevyenä verkkokyselynä tai haastattelututkimuksena.
Kyselyn voi toteuttaa itse tai ostopalveluna. Sitran tuottamat kysymykset löydät tämän
liitteen lopusta – ne ovat hyödynnettävissä sellaisenaan tai muokattavissa tarpeen mukaan.
Toteutustavasta riippumatta kannattaa miettiä seuraavia näkökulmia tiedonkeruuta
suunniteltaessa:
•

Kyselyn tavoite: Mikä on tiedontuotannon tarkennettu tavoite? Mitä tämän
tavoitteen toteutuminen edellyttää kysymyksiltä, kyselyn laajuudelta ja
haastateltavien valinnalta?

•

Kohderyhmä: Kenelle kysely kannattaa toteuttaa ja missä laajuudessa?
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•

Kohderyhmän taustatiedot: Yrityksen koko, yrityksen toimiala, yhtiömuoto

•

Kyselyn toteutus: Miten kyselylomake ja kysymykset muotoillaan siten, että
kysymykset ovat vastaajan näkökulmasta ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä?

•

Kyselyn aikataulutus: Millä aikataululla kysely tehdään?

•

Tulokset ja analyysi: Miten tuloksia tullaan analysoimaan ja kenen toimesta?

Sitran keväällä 2021 toteuttamassa yrityskyselyssä kyselyn toteutti Taloustutkimus.
2021 raportit löydät Sitran verkkosivuilta.

Yrityskyselyn kysymykset
1 Liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavat trendit
Mitkä seuraavista trendeistä vaikuttavat vahvimmin yrityksenne liiketoiminnan
kehittämiseen?
1.1.1 Ekologinen kriisi, kuten ilmaston muutos
1.1.2 Kiertotalous ja resurssitehokkuus
1.1.3 Dataan perustuvat tuotteet, palvelut, prosessit ja liiketoimintamallit
1.1.4 Työn ja yritystoiminnan digitalisaatio ja automatisaatio
1.1.5 Työurien pirstaloituminen ja työnteon muotojen moninaistuminen.
1.1.6 Nopeammin muuttuvat osaamistarpeet
1.1.7 Verkostomaisen toiminnan, tiedon jakamisen ja yhteistyön kasvava merkitys
1.1.8 Kasvava pula osaavasta työvoimasta ja osaajista
1.1.9 Työn merkityksellisyys on ihmisille entistä tärkeämpää
1.1.10 Yhteiskunnan monimuotoistuminen (esim. eri kulttuuritaustat, ikäryhmät).
1.1.11 Yritysten yhteiskuntavastuun merkityksen korostuminen
1.1.12 Muu, mikä?
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2 Oppilaitosyhteistyö
Teettekö toimintanne kannalta merkittävää yhteistyötä lukioiden, ammatillisten
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tai näiden yhteydessä toimivien
kehitysorganisaatioiden kanssa?
2.1 Oletteko tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa? (mahdollisuus valita vain yksi
vaihtoehdoista)
2.1.1 Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa -> ohjaus kysymykseen 2.2
2.1.2 Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa satunnaisesti -> ohjaus kysymykseen 2.2
2.1.3 Olemme tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mutta se ei ole meille tällä hetkellä
tarpeellista, mahdollista tai kiinnostavaa -> ohjaus kysymykseen 2.2
2.1.4 Emme ole tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mutta olisimme kiinnostuneita ->
ohjaus kysymykseen 2.2 ja sitten suoraan 2.4 eli näille ei kysymystä 2.3
2.1.5 Emme ole tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa, eikä se ole meille tällä hetkellä
tarpeellista, mahdollista tai kiinnostavaa -> ohjaus suoran kysymykseen 2.4
3 Tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen
3.1 Kuinka hyvin teillä on tiedossa, mitä osaamista yrityksellä on nyt? (Kenellä, mitä – onko
jokin yksittäinen hlö, jaetaanko – mitä jos ihmiselle käy jotain, miten voidaan tallentaa,
haavoittuvaisuus)
3.2.Onko teillä käytössä yrityksessä osaamistiedon tallentaminen? (mistä näkevät, mitä
osaamista henkilöstöllä on, mitä on ajantasaisesti katsomassa – johtamiskysymys)
kyllä / ei
Jos kyllä: Mikä? Miten?
3.3 Tunnistatteko, millaista osaamista yrityksellä pitäisi olla tulevaisuudessa? (Tavoitteena
oli selvittää, miten osaaminen tai ammatit muuttuvat tulevaisuudessa, miten yrityksissä
siihen varustaudutaan, miten valmistautuu, substanssi, millaista uutta osaamista tarvitaan)
Avoin vastaus
(miksi juuri tämä)
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4 Alueen oma kysymys
4.1 Tähän alueella on mahdollisuus rakentaa alueen oma avoin kysymys alueen yritysten
näkemyksestä elinvoiman edistämiseen liittyen.

