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Tiivistelmä  
 
 
Helsingin kaupunkistrategiakauden tavoite vuosille 2017–2021 on ollut tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. Yksi 
keskeisistä päämääristä, joihin toimivuudella pyritään, on Helsingin taloudellisen vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittäminen. 
Akateemisessa keskustelussa alueiden kilpailukyky liitetään moniin erilaisiin tekijöihin, joiden taustalla on usein ajatus siitä, että 
yritykset voivat saada etua toimimalla osana laajempaa alueellista järjestelmää. Edut voivat liittyä muun muassa työvoiman ja muiden 
erikoistuneiden tuotantopanosten saatavuuteen sekä erityisesti yritysten mahdollisuuteen hyödyntää alueellisessa järjestelmässä 
olevaa tietoa ja osaamista. Tutkimuskirjallisuudessa tieto ja osaaminen yhdistetään yritysten mahdollisuuksiin kehittää tuotantoa 
parantavia innovaatioita.  
 
Kaupunkien motivaatio kilpailukyvyn kehittämiseen liittyy usein työllisyyteen ja ajatukseen siitä, että menestyvät yritykset tuottavat 
hyvinvointia laajemmalle yhteiskuntaan. Taustalla on kehitys, jossa globalisaation ja jälkiteollisen tuotannon aikana kaupunkien 
katsotaan olevan taloudellisen toiminnan keskittymiä, jotka kilpailevat resursseista kansainvälisesti. Tämä näkyy muutoksena myös 
kaupungin hallinnon roolissa. Niin sanotun yrittäjäkaupungin hallinnosta on muodostunut toimija, joka on aktiivisesti mukana 
kehittämässä kaupunkia suotuisaksi ja houkuttelevaksi yritystoiminnan alustaksi. Yritysten ei kuitenkaan katsota saavan alueellisia 
etuja käyttöönsä automaattisesti, vaan järjestelmän toimivuus vaatii myös kanavia etujen saavuttamiseen. Tällöin esiin nousevat 
tiedon ja toimijoiden verkostot sekä kanssakäymisen tapa verkostoissa. Kirjallisuus antaa perusteluita sille, että yritysten ja 
kaupunkien välisen dynamiikan ohella tulisi tarkastella tarkemmin sitä, millä tavalla yksityisen ja julkisen sektorin välinen tiedonvaihto 
tapahtuu ja millaiseksi se koetaan. 
 
Tutkielmassa tarkastellaan kaupungin ja yritysten välistä vuorovaikutusta yhtenä alueellisen taloudellisen järjestelmän osatekijänä. 
Lisäksi tarkoituksena on ollut tuottaa Helsingin kaupungille tietoa yritysten käyttämien palveluiden kehittämisen tueksi. Aihetta 
lähestyttiin tutkimalla, millainen rooli kaupungilla on yritysten toiminnassa ja millaista Helsingin kaupungin ja yritysten välinen 
vuorovaikutus on. Tutkielma on metodologialtaan tapaustutkimus, jossa tutkittavana tapauksena on Helsingin kaupungin ja Helsingin 
kaupungin asiakkaina toimivien palvelu- ja matkailualojen yritysten välinen vuorovaikutus Helsingin kaupungin yrityksille 
suunnatuissa lupa- ja neuvontapalveluissa. Helsingin kaupungin roolia tarkasteltiin kaupungin strategiaa esittelevien dokumenttien 
avulla ja yritysten näkökulmaa Helsingin kaupungin asiakkaana olleiden yrittäjien haastatteluilla. Haastatteluaineisto koostuu 
yhteensä kuudesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Dokumentit ja haastattelut analysoitiin teema-analyysin avulla.  
 
Yritystoiminnan näkökulmasta Helsingin kaupungin nykyinen tilanne sopii teoriaan yrittäjäkaupungista. Yritysten tietotarpeet liittyvät 
pitkälti siihen, miten ne voivat hahmottaa kaupunkia omana toimintaympäristönään ja siten suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa. 
Yrittäjillä ja Helsingin kaupungilla on yhteinen tavoite laadukkaasta kaupunkiympäristöstä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Kuitenkin 
yritysten kokemuksissa nousee esiin myös haasteita liittyen kaupungin ja yritysten eritahtiseen toimintaan sekä vaikeuksiin löytää 
oikeanlaista tietoa. Tiedon saavutettavuus nousee keskeiseen asemaan, kun tarkastellaan yritysten ja kaupungin välistä 
vuorovaikutusta. Tutkielman tuloksissa saavutettavuus liittyy osapuolten kykyyn hahmottaa tiedon ja toimijoiden verkosto, ja siihen 
millaista kanssakäyminen verkostossa on. Yritysten kokemus asioinnista Helsingin kaupungin kanssa riippuu siitä, miten verkosto 
toimii ja kuinka nopeasti oikeat ihmiset löytävät toisensa. Tutkielman tuloksissa vuorovaikutteiset ja keskustelevat kohtaamiset 
näyttäytyvät tehokkaana ja yritysmyönteisenä kanssakäymisen tapana. Yritysten oman arvion perusteella vaikuttaa siltä, että alueen 
toimijoiden välisen vuorovaikutuksen sujuvuudella olisi vaikutusta yritysten liiketoiminnan toteuttamiseen ja ideoiden käytäntöön 
saattamiseen. Tiedonkulkuun liittyen haastatteluaineistosta voidaan tiivistää luonnehdinta, jossa neuvonta on nopeita ja selkeitä 
vastauksia, edistäminen keskustelua ja mahdollistaminen sitä, että annetaan yritysten kehittää omaa toimintaansa vastaamaan 
asiakkaidensa tarpeisiin. Tutkielman tulosten perusteella on syytä muistaa, että innovaatioiden tukemisen ohella myös kaupungin 
perustoimintojen ja hallinnon sujuvuus on tärkeää, jotta yritykset pääsevät käytännössä toteuttamaan kehitystyönsä tuloksia.  
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Abstract 
 
 
The goal of the Helsinki City Strategy for years 2017–2021 has been to make Helsinki the most functional city in the world. Strategy 
of functionality aim to improve economic attractiveness and competitiveness in Helsinki as one of its main objectives. In academic 
literature, regional competitiveness is connected to a wide range of different factors. However, common for many theories is an 
underlying idea of companies benefitting from functioning as part of a wider regional system. These benefits may relate a to better 
availability of labour and other specialized inputs but above all, to companies being able to make use of the knowledge located in the 
region. Company’s ability to utilize knowledge is linked especially to developing innovations that improve production.    
 
For cities, motivation to improve competitiveness lies in questions of employment and welfare. It can be linked to a development in 
which globalization and post industrialization have together led to a situation, where cities are considered to be competing on 
resources. This development can also be seen in a change in the role of city governments. In so called entrepreneurial cities, 
governments function as active agents aiming to mould cities into favourable platforms for entrepreneurship. However, despite the 
fact that companies are located in regional system they automatically do not have access into the benefits, such as knowledge. This 
brings importance to the networks of regional actors and to the manner of how they communicate through these networks. Academic 
literature gives evidence to an idea that besides examining only the dynamics between urban governments and companies, there 
should be research placed on how public and private actors exchange knowledge and how that interactions is experienced.  
 
The aim of this theses is to examine the interaction between a city and its entrepreneurs as one factor of a regional economic 
system. The knowledge gained is also hoped to benefit the city of Helsinki in developing its services. The research is done by 
examining the role of cities in entrepreneurship and the interaction between a city and its companies. Methodological perspective of 
this thesis is a case study. The case comprises the interaction that takes place in the permission and advisory services of the city of 
Helsinki, between the city of Helsinki and six private companies from the field of tourism and services. Helsinki City Strategy and one 
more economically profiled document are used to shed light to the role of urban government from the city of Helsinki point of view. 
Company perspective is gained from semi structured themed interviews with entrepreneurs, that have been clients of previously 
mentioned services of the city of Helsinki. Both documents and interviews are analysed by performing a theme analysis.  
 
From the entrepreneurship point of view, the current situation of the city of Helsinki aligns with the theory of an entrepreneurial city. 
Knowledge that companies need is mainly related to being able to understand what rules and structures effect their ability to function 
as a part of urban environment and to plan and implement ideas. Companies and the city of Helsinki share a common goal of 
building high quality urban environment that benefits all involved. However, there are also some identified challenges caused for 
example by different operating speed and difficulties in finding relevant information and knowledge. In general, knowledge 
accessibility appears to be one of the key factors in successful interaction between companies and the city. According to the results, 
knowledge accessibility is related to the ability to understand the structure of the city’s network of knowledge and actors. In addition 
to that, the type and quality of interaction is also considered important. How companies experience the interaction is related to how 
well the network is known and how fast the right people will find each other. Interaction that is defined by discussion and 
communication is viewed as effective and entrepreneur friendly. Based on the interviews there is evidence that effectivity of 
interaction might effect companies’ ability to run business and implement new ideas. To sum up, for companies good advising is 
considered to mean fast and clear answers, promoting to mean conversation, and enabling entrepreneurship to mean that 
companies are allowed to develop their businesses to meet the needs of their clientele. Hence, it seems important to remember that 
in addition to supporting the creation of innovation it is also important that efficient governance enables companies to implement their 
ideas. 
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1 Johdanto 

Helsingin kaupunkistrategiakauden tavoite vuosille 2017–2021 on ollut tehdä 

Helsingistä maailman toimivin kaupunki. Strategian mukaan tämä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että “Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja 

mahdollistajana”, ja että ”Helsinki on paitsi palveluorganisaatio myös alusta ja 

maailman edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi” (Helsingin kaupunki, 2017: 

15). Yksi keskeisistä päämääristä, joihin toimivuudella pyritään, on Helsingin 

taloudellisen vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittäminen: “Helsingin tavoitteena on 

olla Euroopan kiehtovimpia sijaintipaikkoja uutta luovalle startup-toiminnalle ja 

houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä 

maailmasta paremman paikan.” (Helsingin kaupunki, 2017: 11). 

Helsingin kaupunkistrategiassa mainitusta alueiden kilpailukyvystä on keskusteltu 

tutkimuskirjallisuudessa jo usean vuosikymmenen ajan. Akateemisessa keskustelussa 

alueiden kilpailukyky liitetään moniin erilaisiin tekijöihin ja toimenpiteisiin, joiden 

määrittelemisestä käydään yhä keskustelua (Deas & Giordano, 2001). Monille 

teorioille on kuitenkin yhteistä niiden taustalla oleva ajatus siitä, että yritys voi saada 

etua toimimalla osana laajempaa alueellista järjestelmää (Storper, 1997; Porter, 

2000). Alueelliset edut voivat liittyä muun muassa työvoiman ja muiden 

erikoistuneiden tuotantopanosten saatavuuteen sekä erityisesti mahdollisuuteen 

hyödyntää alueellisessa järjestelmässä olevaa tietoa ja osaamista.  

Ajatus alueiden välisestä kilpailusta ja pyrkimys muodostaa vetovoimaisia alueellisia 

järjestelmiä näkyy muutoksena myös hallinnon roolissa. Kirjallisuudesta voidaan 

hahmottaa kehitys, jossa niin sanotun yrittäjäkaupungin (entrepreneurial city) 

keskeinen tehtävä on olla suotuisa alusta taloudelliselle toiminnalle. Muutos näkyy 

esimerkiksi siinä, että kaupungin hallinto osallistuu entistä aktiivisemmin yrityksiä 

palvelevan ympäristön kehittämiseen. Näin kaupungin hallinnon tehtäväksi tulee 

toimia ikään kuin yritystoiminnan fasilitaattorina. (Harvey, 1989). 

Yritysten ei katsota saavan alueellisia etuja käyttöönsä automaattisesti, vaan 

järjestelmän toimivuus vaatii myös kanavia etujen saavuttamiseen (Anderson & 

Karlsson, 2007; Porter, 2000). Tällöin esiin nousevat alueen toimijoiden verkostot ja 

verkostoissa tapahtuva tiedonkulku. Kun yksityisten ja julkisten toimijoiden välinen 
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vuorovaikutus toimii, se voi tällöin itsessään muodostua yhdeksi alueeseen sidotuksi 

eduksi (Storper, 1997: 263–287). Taloudellisen toiminnan kannalta suotuisan 

järjestelmän katsotaan näin olevan kokonaisuus, joka sisältää sekä itse edut, että 

kyvykkyyden niiden hyödyntämiseen. Kirjallisuus antaakin perusteluita sille, että 

yritysten ja kaupunkien välisen dynamiikan ohella tulisi tarkastella tarkemmin sitä, 

millä tavalla yksityisen ja julkisen sektorin välinen tiedonvaihto tapahtuu ja 

millaiseksi se koetaan.  

Helsingin kaupunki on teettänyt vuonna 2018 Taloustutkimus Oy:llä selvityksen 

Helsingin kaupungista yritystoiminnan ympäristönä (Taloustutkimus Oy, 2019). 

Selvityksessä tarkastellaan laajalla otannalla helsinkiläisten yritysten näkemyksiä 

Helsingistä sijaintipaikkana ja kokemuksia kaupungin palveluiden käytöstä sekä 

tunnettuudesta. Helsingin kaupunki tarjoaa yrityksille neuvontaa niin yritystoiminnan 

perustamisessa ja sisällön suunnittelussa kuin lakisääteisten lupa- ja 

kaavoitusprosessien hoitamisessa. Selvityksessä todetaan, että kaiken kaikkiaan 

yritykset tuntevat kaupungin palvelut heikosti. Hyvää palautetta ovat kuitenkin 

saaneet esimerkiksi yritysneuvontapalvelut ja kritiikkiä taas kaavoitukseen ja 

tonttiasioihin liittyvät palvelut. Lupa-asioiden ja kaavoituksen saama kritiikki 

kohdentuu selvityksen perusteella erityisesti hitauteen ja byrokratiaan. 

(Taloustutkimus Oy, 2019: 37).  

Aikaisempaa tutkimusta kaupunkien kilpailukyvystä on tehty erityisesti määrällisin 

menetelmin. Tutkimusten tavoitteena on ollut muun muassa mallintaa 

matemaattisesti kilpailukyvyn osatekijöiksi määriteltyjen muuttujien yhteyttä 

yritysten tuottavuuden nousuun tai tutkia alueellisten verkostojen rakennetta ja 

vaikutuksia. Tämän maisteritutkielman tarkoituksena ei ole mitata Helsingin 

kaupungin kilpailukykyä eikä muutoksia yritysten tuottavuudessa. Sen sijaan 

tutkielmassa tarkastellaan kaupungin ja yritysten välistä vuorovaikutusta yhtenä 

alueellisen taloudellisen järjestelmän osatekijänä. Tutkielman tavoitteena on 

syventää laadullisella tapaustutkimuksella ymmärrystä yritysten kokemuksista 

Helsingin kaupungin palveluista. Laadullisella tutkimusotteella tavoitellaan 

täydentävää ymmärrystä kilpailukyvyn abstrakteista ominaisuuksista, joiden 

käsittelyssä voi olla vaarana todellisuuden liiallinen yksinkertaistaminen (Bristow, 

2005: 299). 
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Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Helsingin kaupungin asemoitumista yrityksiin 

erityisesti yritysten näkökulmasta, mutta myös kaupungin tavoitteiden kautta. 

Tutkimusaihetta lähestytään syventämällä tietoa siitä, miten yritykset käytännössä 

hakevat ja saavat tietoa Helsingin kaupungin palveluista, miten heidän asiansa 

hoitaminen kaupungin kanssa sujuu ja miltä olemassa oleva tiedon ja toimijoiden 

verkosto näyttää yritysten näkökulmasta. Tarkoituksena on kartoittaa toimivia 

käytänteitä sekä haasteita ja selvittää, millaisia toiveita kaupungin toimintaan 

kohdistuu tulevaisuudessa.  

Tutkielma toteutetaan osana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 

Luvan kanssa -projektia, jonka tavoitteena on kehittää Helsingin kaupungin 

lupapalveluita ja yritysten palvelupolkuja. Tutkimusalue on rajattu tieteellisen 

keskustelun, aikaisemman tutkimuksen ja Helsingin kaupungin tiedontarpeen 

mukaisesti yritystoiminnan ympäristön tarkastelemiseen yritysten käyttämien 

palveluiden kautta. Palveluiden tutkimisessa kiinnitetään huomiota kaupungin rooliin 

yritysten toiminnassa sekä tiedonkulkuun yksityisen ja julkisen sektorin välillä.  

Tutkielma rakenne on seuraavanlainen. Ensin esitellään työn kannalta keskeiset 

tieteelliset keskustelut ja käsitteet, joiden näkökulmasta tutkimusaihetta lähestytään. 

Tieteellisen pohjan jälkeen esitellään tutkimuksen kohde, eli tutkimuksen piiriin 

kuuluvat Helsingin kaupungin palvelut. Tutkimuksen kohteen esittelystä edetään 

tutkimuskysymyksiin ja aineistoon ja menetelmiin, joiden avulla 

tutkimuskysymyksiin on etsitty vastauksia. Lopuksi eritellään suoritetun tutkimuksen 

tulokset ja pohditaan niiden merkitystä suhteessa tutkielman alussa esiteltyyn 

teoriaan.   
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2 Tutkielman teoreettinen tausta  

Seuraavissa kappaleissa esitellään tutkimuskirjallisuudessa käytävät keskeiset 

keskustelut, joiden kautta tämän tutkielman aihetta on lähestytty. Esittely etenee 

yleisestä yksityiskohtaiseen ja sen tavoitteena on avata ja perustella näkökulmat, 

joiden kautta tutkittavaa tapausta on analyysiosassa lähestytty. Tutkielman konteksti 

rakennetaan kiinnittämällä se neljään aiheen kannalta keskeiseen kehykseen, jotka 

ovat taloudellisen toiminnan alueellistuminen, alueiden välinen kilpailu sekä tiedon 

ja alueellisen hallinnon muuttuva rooli tässä kehityksessä.   

2.1 Käsitteen määrittelyn rajoitteet 

Tässä tutkielmassa käytettävät keskeiset maantieteelliset sijainnin käsitteet ovat alue 

ja kaupunki. Kirjallisuudessa kaupungilla voidaan viitata esimerkiksi valtion 

sisäiseen hallinnolliseen yksikköön. Alueella taas tarkoitetaan usein valtiotasoa 

pienempään rajausta, joka voi määrittyä myös toiminnallisesti ja ylittää hallinnollisia 

rajoja. Jollei kyseessä ole tapaustutkimus, kumpaakaan käsitettä ei ole 

tutkimuskirjallisuudessa usein erikseen määritelty. Tässä tutkielmassa Helsingin 

kaupungilla tarkoitetaan hallinnollisesti määrittyvää alueellista kokonaisuutta.  

Seuraavissa kappaleissa esiteltäviin keskusteluihin liittyy olennaisena piirteenä yhä 

jatkuva sisällön konseptointi, jossa on monia eri suuntauksia. Näin ollen useat 

keskeisistä käsitteistä määrittyvät niistä käytävän keskustelun kautta, eivätkä ole 

täysin yksiselitteisiä tai muuttumattomia.  

2.2 Alueiden merkitys taloudellisessa toiminnassa 

Tutkimuksen taustalla on jo usean vuosikymmenen ajan kestänyt tieteellinen 

keskustelu alueen ominaisuuksien yhteydestä alueelle paikantuvaan taloudelliseen 

menestykseen. Keskustelu on käynnistynyt aikana, jolloin globalisaatio ja 

jälkiteollisen tuotannon pienentynyt sitoutuminen luonnonvaroihin ovat 

mahdollistaneet resurssien ja taloudellisen toiminnan entistä helpomman liikkumisen 

paikasta toiseen ja lisänneet siten potentiaalisten sijaintien määrää (Storper, 1997). 

Sijaintimahdollisuuksien lisääntyminen taas on luonut tilanteen, jossa alueista 

halutaan tehdä mahdollisimman vetovoimaisia sekä olemassa olevan taloudellisen 

toiminnan tehostamiseksi että uuden houkuttelemiseksi. Kehityksen ei siis katsota 
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poistaneen alueellisten keskittymien merkitystä taloudelliselle toiminnalle, vaan 

pikemminkin muuttaneen niiden edellytyksiä (Porter, 2000: 15). Edellä kuvattuun 

kehitykseen liittyvät olennaisesti melko vakiintuneet diskurssit, joissa talous 

hahmotetaan hallittavissa olevina ja alueellisesti paikantuvina ominaisuuksina, joihin 

voidaan poliittisesti vaikuttaa (Moisio, 2018: 47–48).  

Alueiden vetovoimaisuudesta ja siihen liittyvästä taloudellisesta suoriutumisesta 

puhutaan kirjallisuudessa usein alueellisen kilpailukyvyn käsitteen kautta. Tällöin 

keskustelua käydään muun muassa siitä, mihin ominaisuuksiin alueiden väliset erot 

taloudellisessa menestyksessä voisivat perustua, ja miten tietoa näistä 

ominaisuuksista voitaisiin käyttää hyväksi. Keskustelu sisältää tällöin ajatuksen siitä, 

ettei kilpailukyky muodostu vain yksittäisen yrityksen tasolla, vaan on osa laajempaa 

maantieteellisesti paikannettavaa kokonaisuutta (Deas & Giordano, 2001: 1411). 

Näkökulmat siihen, miten kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa vaihtelevat paljon. 

Keskeistä alueellisen kilpailukyvyn puolesta puhuville teorioille on kuitenkin se, että 

kilpailukyky nähdään asiana, johon ylipäätään voidaan vaikuttaa (Begg 1999; Kitson 

et al. 2004; Florida, 2005). Keskeinen perustelu alueellisen kilpailukyvyn 

kehittämisen puolesta liittyy usein ketjuun, jossa alue pärjää globaalissa kilpailussa 

menestyvien yritysten kautta, mikä tuottaa hyvinvointia paitsi itse alueelle, myös 

laajemmin siihen järjestelmään, jonka osa alue on (esim. Porter, 2000). Alueellinen 

motivaatio kilpailukyvyn kehittämiselle voi liittyä esimerkiksi työllisyyden 

turvaamiseen (Storper, 1997: 264). 

2.2.1 Keskittymiseen liitetyt edut yritystoiminnalle 

Keskustelusta voidaan tunnistaa näkemys, jossa alueita tarkastellaan 

kokonaisuuksina, jotka luovat alueeseen sidottuja etuja ja tuovat ne yritystoiminnan 

käyttöön. Siitä millä toimenpiteillä etujen syntymiseen voidaan vaikuttaa, on 

akateemisessa keskustelussa useita eri näkemyksiä, joissa toiminnan kohde ja keinot 

vaihtelevat.  

Storper (1997: 70–71) näkee, että mitä yksinkertaisempaan tekijään alueen 

taloudellinen asema perustuu, sitä helpompi tämä tekijä on kopioida muualle, jolloin 

alkuperäinen sijainti menettää saamansa kilpailuedun. Harvey (1989) on esittänyt 

kriittisen huomion siitä, ettei samoja alueen kilpailuasemaa parantavia toimenpiteitä 
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voida kuitenkaan monistaa äärettömästi eri sijainteihin kysynnän rajallisuuden 

vuoksi. Keskustelua menestyvien sijaintien mahdollisesta määrästä käydään eritoten 

silloin, kun puhutaan alueen pyrkimyksestä vakiintua johtavaan asemaan uudella 

tuotannon alalla (Porter, 2000, 27).  

Tutkimuskirjallisuudessa näkyykin edelleen kiinnostus ilmiöön, jota Storper (1997) 

kutsuu nimellä ”untraded interdependencies”. Storperin kuvaamaan konseptiin 

liittyvät olennaisesti konventiot, joilla tarkoitetaan paikallista monimuotoista 

tekemisen tapojen, arvojen ja instituutioiden kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus taas 

tuottaa alueeseen sitoutuneita etuja alueen toimijoille, kuten yrityksille. Näin ollen 

alueen taloudellinen asema perustuu sekä toimivaan järjestelmään itsessään että 

siihen, ettei järjestelmää ole helppo kopioida tai jäljitellä muualla.    

Perustelut keskittymisen eduille liittyvät karkeasti jaoteltuna keskittymän koosta 

juontuvaan monipuolisuuteen ja toimijoiden läheisyyden mahdollistamaan 

tehokkuuteen. Kokoon ja monipuolisuuden tuomiin etuihin liittyy vertikaalisen 

disintegraation käsite. Vertikaalisella disintegraatiolla tarkoitetaan yritysten 

mahdollisuutta hallita riskejä toimimalla osana laajempaa verkostoa sen sijaan, että 

kaikki tuotannon osatekijät olisivat yrityksen omalla vastuulla (Scott, 2006: 5).  

Porterin (2000) teoria klustereista taas pohjautuu toimijoiden läheisyyteen ja 

keskittymän rakenteeseen. Klusterit ovat yritysten, niitä tukevien toimijoiden ja 

muiden kullekin toimialalle olennaisten resurssien kokonaisuuksia. Porterin mukaan 

yritysten tuottavuuden kasvu perustuu klustereissa erikoistuneiden tuotantopanosten 

ja työvoiman saatavuuteen matalilla hankintakustannuksilla sekä toimijoiden 

läheisyyden mahdollistamaan tiedonkulun nopeuteen, joka edistää tuotantoa 

tehostavien innovaatioiden syntyä. Myös alueellisista keskittymistä agglomeraatioina 

puhuvat Scott ja Storper (2003: 581) yhdistävät tuottavuuden nousun 

innovaatiopotentiaaliin. Keskittymän edut liittyvät tätä kautta yritysten 

mahdollisuuksiin hyödyntää siihen keskittynyttä tietoa ja osaamista.  

2.2.2 Tiedon ja verkostojen merkitys yritystoiminnalle  

Storper (1997: 236–241) käsittelee informaation (information) ja tiedon (knowledge) 

merkitystä kilpailukyvylle ja tarkoittaa tiedolla osaamista ja ymmärrystä siitä, mikä 

on paras toimintatapa esimerkiksi jonkin hyödykkeen tuotannossa. Storperin mukaan 
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informaatio ei ole nyky-yhteiskunnassa rajallinen resurssi toisin kuin tieto. Storper 

yhdistää tiedon kykyyn oppia ja perustelee sen täten olevan tekijä, joka edistää 

alueen yritysten kehitystä ja tuottavuutta. 

Andersson ja Karlsson (2007: 131) ovat tunnistaneet taloustieteellisestä kasvua 

käsittelevästä kirjallisuudesta näkemyksen, jonka mukaan yritykset käyttävät 

hyödykseen sekä niin sanottua sisäistä että ulkoista tietoa. He nostavat omassa 

tutkimuksessaan keskeiseen asemaan yrityksen kyvyn omaksua erityisesti ulkoista 

tietoa, koska sen katsotaan lopulta luovan perustan myös yrityksen sisäiselle 

kehittämiselle.   

Andersson ja Karlsson (2007: 132) huomauttavat, että kirjallisuudessa on taipumus 

pitää itsestään selvänä sitä, että kaikilla on pääsy jaettuun tietoon ja siten 

mahdollisuus hyötyä siitä. Myös Porter (20002: 21) korostaa, että klusterien 

toiminnan mahdollistavat verkostot eivät synny täysin automaattisesti, vaan niihin 

vaikuttavat paikalliset olosuhteet ja organisoitumisen edistämiseksi tehdyt 

toimenpiteet. Yksi keskeinen teema kirjallisuudessa onkin se, miten yritykset 

pystyvät käytännössä hyödyntämään alueelle keskittyneitä resursseja ja kanavoimaan 

ne tuottavuuden kasvuksi. Tällöin kysymys on myös siitä, missä tieto sijaitsee ja 

miten se voidaan saada käyttöön.  

Anderssonin ja Karlssonin (2007: 130–131) mukaan tieto on loppukädessä kiinni 

ihmisissä ja tiedon saavutettavuus on siten kohtaamisia ja vuorovaikutusta sellaisten 

yksilöiden välillä, joilla on tarvittavaa osaamista ja kokemusta. Myös Porter (2000: 

21) katsoo yksilöiden välisten suhteiden vaikuttavan yritysten toimintaan 

klustereissa, minkä lisäksi hän nostaa esiin julkisiksi ja yksityisiksi määrittyvien 

toimijoiden verkostot. Malecki (2002: 932) näkee taloudellisen menestyksen olevan 

yhteydessä kokonaisuuteen, joka muodostuu luottamuspohjaisista suhteista, 

oppimisesta ja eri aluetasoilla olevien verkostojen toimivuudesta. Myös Beggin 

(1999: 802) hahmottelemassa kehyksessä yhtenä alueen taloudellista toimintaa 

edistävänä tekijänä mainitaan laajempi liiketoimintaympäristö sekä innovoinnin ja 

oppimisen kapasiteetti.  
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2.3 Hallinnon rooli keskittymän toiminnassa  

Tämän maisterintutkielman rajauksen puitteissa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, 

millainen rooli julkisella hallinnolla, kuten kaupungilla, on edellä mainituissa 

verkostoissa. Seuraavaksi eritellään keskeisiä näkökulmia siihen, millaisia rooleja 

julkisella hallinnolla on alueen taloudellisen toiminnan edistämisessä ja mihin 

tekijöihin roolit pohjaavat. Kun käsitellään julkista hallintoa ja kaupunkisuunnittelua 

koskevaa teoriaa, on erityisen tärkeää huomioida alueiden väliset erot, jotka voivat 

olla suuria jo saman valtion sisällä ja kasvaa entisestään kansainvälisessä vertailussa. 

Valta ja vastuu tietyistä toiminnoista kuuluu eri kaupunkialueilla eri toimijoille, 

eivätkä etenkään toisissa valtiossa tehdyt tapaustutkimukset vertaudu suoraan 

Helsingin kaupunkisuunnittelujärjestelmään ja kaupungin johtamiseen. 

2.3.1 Alueen hallinnon rooli yritystoiminnassa  

Harvey (1989) on hahmottanut työssään kehityksen, jossa kokemus alueiden 

välisestä kilpailusta on johtanut muutokseen kaupunkialueiden hallinnon 

käsityksessä sen perustehtävästä. Harveyn paikantaa muutoksen 1970-luvun 

paikkeille, jota ennen kaupunkien tehtävä oli ensisijaisesti tuottaa palveluita ja muuta 

kaupunkiin kuuluvaa perusinfrastruktuuria asukkailleen. Kiristyneen globaalin 

kilpailun koettiin kuitenkin vaikuttavan erityisesti alueiden työllisyyteen, mikä on 

Harveyn mukaan johtanut kaupunkien hallinnon aikaisempaa aktiivisempaan rooliin 

taloudellisen toiminnan vaalijana.  

Harvey (1989) nimittää muutoksesta syntynyttä tyyppiä yrittäjäkaupungiksi 

(entrepreneurial city), jolle on ominaista kehittää kaupunkia yritystoiminnalle 

suotuisaksi alustaksi. Kaupunkiseutujen potentiaali on herättänyt kiinnostusta myös 

paikallista hallintoa ylemmällä tasolla. Moisio ja Rossi (2020) ovat tunnistaneet 

Suomea koskevassa tarkastelussa kehityksen, jossa valtio näkee kaupungit 

taloudellista etua tuottavien ominaisuuksien kokonaisuuksina. Tätä kehitystä taas 

pyritään vahvistamaan juuri startup- ja yrittäjäkulttuuria synnyttävillä ja tukevilla 

toimilla useilla eri sektoreilla.   

Scott (2006, 12) käsittelee työssään luovia kaupunkeja ja määrittelee 

kaupunkisuunnittelijoiden rooliksi sen, että heidän tehtävänään on ”vaalia positiivisia 

urbaaneja synergioita sopivalla maankäytön kontrolloinnilla” ja poistaa 
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pullonkauloja, joita syntyy kaupunkien laajentuessa. Kresl on jakanut kilpailukykyyn 

vaikuttavat tekijät taloudellisiin ja strategisiin, joista etenkin strategisissa tekijöissä 

hallinnon rooli tulee esiin. Taloudellisiin tekijöihin lukeutuu muun muassa tuotanto 

ja infrastruktuuri ja strategisiin hallinnon tehokkuus, julkisen ja yksityisen sektorin 

yhteistyön tehokkuus, institutionaalinen joustavuus ja urbaani strategia. (Malecki 

2002: 930–931 viittaa Kresl, 1995). Daskalopoulou ja Petrou (2009: 798) ovat 

tutkineet verkostojen vaikutuksia matkailuyritysten toimintaan ja toteavat tärkeäksi 

muuttujaksi sen, että yritykset saavat tietoa alueen yleisestä kehityksestä. 

Tutkimuksen mukaan ymmärrys on tärkeää silloin, kun yritykset harkitsevat 

muutoksia tuotantoonsa.  

2.3.2 Alueen hallinnon ja yritysten välisen vuorovaikutuksen tapa 

Storper (1997: 263–284) katsoo julkisten instituutioiden tehtäväksi osallistua 

suotuisten konventioiden luomiseen ja ylläpitämiseen, jolloin näkökulma itsessään 

korostaa julkisen hallinnon merkitystä. Konventiot käsittävät alueen toiminnan 

koordinoimisen esimerkiksi erilaisen sääntöjen ja sääntelyn avulla. Säännöillä ja 

sääntelyllä pyritään ennakoitavuuteen ja auttamaan toimijoita navigoimaan herkästi 

muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa. Näin ollen vuorovaikutus instituutioiden ja 

muiden alueen toimijoiden välillä voidaan katsoa jo itsessään konventioksi.  

Merkitystä on kuitenkin myös sillä, millaista kommunikaatio toimijoiden välillä on. 

Storper (1997, 263–273) muistuttaa, että julkisilla ja yksityisillä toimijoilla on 

taustallaan erilaiset intressit, jolloin yhteistyöhön osallistuminen ei ole yksityisille 

osapuolille automaattisesti hyödyllistä. Kommunikaatio vie joka tapauksessa aikaa ja 

sisältää siten kustannuksia kaikille osapuolille. Näin ollen on tärkeää, että 

vuorovaikutuksessa on merkityksellisyyttä ja syvyyttä myös yksityisten toimijoiden 

näkökulmasta, ja että se tapahtuu luottavaisessa ilmapiirissä. Pratt (2005: 42) puhuu 

työssään luovia aloja koskevasta hallinnosta ja tuo esiin sen, että käytänteitä 

kehittävällä taholla tulisi olla myös kattava ymmärrys toiminnan kohteena olevan 

alan tavasta toimia ja esimerkiksi tuottaa innovaatioita.   

2.4 Tutkimuskirjallisuuden kriittiset näkökulmat 

Alueellisen kilpailukyvyn teorioista käytävässä keskustelussa kriittiset argumentit 

liittyvät niin sisällön määrittelyyn kuin soveltamisen tapoihin. Krugman (1996) on 
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kritisoitunut alueellisen kilpailukyvyn käsitteen perusteita ja esittää, ettei kyse ole 

uudesta ilmiöstä, vaan entuudestaan tutuista asioista, kuten suhteellisesta edusta. 

Kaikki kriittiset puheenvuorot eivät kuitenkaan kyseenalaista koko käsitettä, vaan 

peräänkuuluttavat huolellisuutta sen tulkitsemisessa. 

Kirjallisuuden perusteella huomiota tulisi kiinnittää muun muassa siihen, ettei alueen 

hyvän aseman katsota aina perustuvan vain sen nykyisiin ominaisuuksiin, vaan 

kehitys saattaa liittyä esimerkiksi historiaan (Storper, 1997: 10). Kun alueiden 

kilpailukykyä tutkitaan käytännössä, on huomioitava myös haasteet tarkkojen syy-

seuraussuhteiden osoittamisessa. Erilaisia kilpailukykyyn liittyviä muuttujia 

arvioitaessa voi olla vaikea erottaa toisistaan alueen ominaisuuksien, 

sattumanvaraisten markkinaprosessien ja tietoisten interventioiden vaikutukset (Deas 

& Giordano, 2001: 1414–1415). Kilpailukykyyn liittyvien toimenpiteiden kohdalla 

pohditaan taas esimerkiksi sitä, ketkä lopulta ovat kilpailukykyä edistävien toimien 

hyötyjät (Borén & Young, 2013) ja kehotetaan kiinnittämään huomiota myös 

tuottavien keskittymien väliin jääviin alueisiin (Scott & Storper, 2003: 588).  

Keskustelu alueellisesta kilpailukyvystä ja alueiden merkityksestä taloudelle on 

moniulotteista ja yhä kehittyvää. Keskusteluilla voidaan kuitenkin katsoa olevan 

vaikutusta käytännön päätöksentekoon kaupungeissa (Bristow, 2005), jonka vuoksi 

niitä on tärkeää tutkia.  

2.5 Huomioita aikaisemmasta tutkimuksesta 

Ajatus taloudelliseen toimintaan vaikuttavista toimijoiden verkostoista 

kaupunkialueiden sisällä ja niiden välillä on tuottanut tapaustutkimuksia, joissa on 

pyritty selvittämään muun muassa verkostojen rakennetta, niissä liikkuvan tiedon 

luonnetta sekä verkoston vaikutusta yritysten tuottavuuteen. Tutkimusta on tehty 

erityisesti määrällisin menetelmin ja usein tavoitteena on jollain tavalla lopulta 

mitata alueen yritysten menestystä yrityksen toimintaa kuvaavilla tunnusluvuilla. 

(esim. Dean & Giordano, 2001; Andersson & Karlsson, 2007; Daskalopoulou & 

Petrou, 2009).  

Andersson ja Karlsson (2007) ovat tutkineet tiedon saavutettavuuden vaikutusta 

kilpailukykyyn Ruotsin sisäisillä toiminnallisilla aluejaoilla. He loivat mallin, jossa 

tiedon saavutettavuus rakentui paikallisista tietoresursseista ja infrastruktuurista, ja 
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sitä mitattiin aikaetäisyydellä. Tutkimuksen mukaan tiedon saavutettavuuden 

alueelliset erot selittävät eroja yrityksen lisäarvon tuotossa työntekijää kohden 

toiminnallisen alueen sisällä. 

Dean ja Giordano (2001) ovat tutkineet kilpailukykyä Englannin suurimmissa 

kaupungeissa myös määrällisillä menetelmillä. Heidän näkökulmanaan on niin 

sanottu löytävä (exploratory) tapaustutkimus, jonka tavoitteena on määritellä 

kilpailukyvyn osatekijöitä ja tutkia niiden yhteyttä yritysten tuottavuuden kasvuun. 

Heidän mallissaan kilpailukyvyn osatekijöitä ovat fyysinen, sosiaalinen, 

taloudellinen ja institutionaalinen ympäristö sekä hallinto. Tutkimuksen tulokseksi he 

ovat saaneet viitteitä siitä, että institutionaalista ja poliittista koheesiota tulisi 

tarkastella varteenotettavana kilpailukyvyn osatekijänä perinteisen infrastruktuurin 

ohella.  
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3 Helsingin kaupungin palvelut yrityksille 

Helsingin kaupungilla on useita yrittäjille suunnattuja tai heidän kannaltaan 

olennaisia palveluita. Osa näistä palveluista liittyy kaupungissa toimimiseen 

esimerkiksi erilaisten lupien ja ilmoitusten kautta. Monet palveluista, kuten 

maankäytön- ja rakentamisen asiakaspalvelu, auttavat siis yrittäjiä sellaisissa 

asioissa, jotka heidän on välttämätöntä ottaa huomioon toimiessaan kaupungissa. 

Tämä maisterintutkielma on tapaustutkimus, jossa tapaukseen sisältyy Helsingin 

kaupungin yrityksille suunnatut lupa- ja neuvontapalvelut. Painopisteenä 

tarkasteltavissa palveluissa on maankäyttö ja fyysinen kaupunkiympäristö. 

Seuraavissa kappaleissa esitetään tiivistetty kuvaus niistä Helsingin kaupungin 

palveluista, jotka ovat tämän tutkielman kannalta keskeisiä.  

Tilannekuva palveluista on muodostettu tutkimalla yrityksille suunnattuja 

materiaaleja Helsingin kaupungin verkkosivuilta sekä osallistumalla Helsingin 

kaupungin kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -yksikön kokouksiin, 

elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikön kokouksiin sekä Luvan kanssa -projektin 

kokouksiin. Tiivistys ei ole kattava luettelo kaikista yrittäjän tarvitsemista tai 

Helsingin kaupungin tarjoamista palveluista, vaan sen tavoitteena on luoda yleiskuva 

eri palvelutyypeistä ja alustoista, joissa yrittäjät ja Helsingin kaupungin organisaation 

työntekijät kohtaavat.  

3.1 Maankäytön ja rakentamisen lupa- ja neuvontapalvelut 

Kaupunkiympäristössä toimimiseen liittyy erilaisia lupia ja sääntöjä, joihin liittyen 

yrittäjät asioivat Helsingin kaupungin kanssa. Monet lupiin liittyvistä ehdoista 

perustuvat lainsäädäntöön, mutta esimerkiksi rakennustapaan tai alueiden käyttöön 

liittyvissä säännöissä voi olla myös kaupunkikohtaisia erityispiirteitä.  

Maankäyttöön ja lupiin liittyvät palvelut voidaan karkeasti jakaa neuvontaan, 

erilaisiin tietopankkeihin ja arkistoihin sekä alustoihin, joissa prosessit, kuten luvan 

hakeminen, suoritetaan. Palvelumuodot taas vaihtelevat fyysisistä kohtaamisista 

asiakaspalvelijan kanssa vuorovaikutteisiin sähköisiin palveluihin ja 

vuorovaikutuksettomiin sähköisiin palveluihin. Esimerkki fyysisestä palvelupisteestä 

on kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja rakentamisen palvelupiste, joka 

pisteen verkkosivujen mukaan tarjoaa ”-- tietopalvelua ja yleisneuvontaa 
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rakennushankkeen alkuvaiheeseen” (Helsingin kaupunki, 2021b). Vuorovaikutteista 

sähköistä palvelua taas edustaa Lupapiste-sivusto, jonka kautta rakennuslupia 

haetaan, ja jonka kautta Helsingin kaupunki voi esittää esimerkiksi 

täydennyspyyntöjä hakijalle (Helsingin kaupunki, 2020a). Vuorovaikutuksettomalla 

sähköisellä palvelulla tarkoitetaan tässä sivustoja, joiden kautta jaetaan tietoa, mutta 

erityistä alustaa keskustelulle ei ole. Tällainen vuorovaikutukseton sähköinen palvelu 

on esimerkiksi Helsingin kaupungin karttapalvelu, jossa tarjotaan karttapohjalla 

tietoa muun muassa kaavoituksesta (Helsingin kaupunki, 2021a).   

3.2 Yritystoimintaan liittyvät neuvontapalvelut 

Edellä esitellyt maankäyttöön ja lupiin liittyvät palvelut koskettavat kaikkia 

kaupungissa toimivia tahoja, kuten myös esimerkiksi rakentamassa tai 

remontoimassa olevia yksityishenkilöitä. Helsingin kaupungilla on kuitenkin myös 

suoraan yrittäjille suunnattuja palveluita, joissa pyritään edistämään yritysten 

toimintaa kaupungin alueella ja auttamaan itse yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. 

Tällaisiin palveluihin lukeutuu muun muassa rekrytointiin, yrityksen perustamiseen 

ja yleiseen yrittäjien neuvontaan liittyvät palvelut. Siinä missä maankäyttöön liittyvät 

palvelut ovat keskittyneet kaupunkiympäristön toimialan vastuualueelle, erityisesti 

yrittäjille suunnatut neuvontapalvelut tapahtuvat Helsingin kaupungin yrityskeskus 

NewCo Helsingin järjestäminä sekä keskushallintoon kuuluvan elinkeino-osaston 

alaisuudessa.  

NewCo Helsinki tarjoaa neuvontaa ja koulutusta esimerkiksi yrityksen perustamiseen 

ja toiminnan suunnittelemiseen liittyen. NewCo Helsingin tarjontaan kuuluvat muun 

muassa yrityksen perustamisinfo ja kasvuyrityskoulutus (Helsingin kaupunki, 

2020b). Elinkeino-osastolla taas työskentelee yrityskoordinaattoreita, jotka toimivat 

esimerkiksi rekrytointiavun parissa (Helsingin kaupunki, 2021d) sekä yritysluotseja, 

joiden tehtäviin kuuluu muun muassa yritysten asioiden koordinointi toimialojen 

välissä. Yritysluotsien roolia kuvaillaan Helsingin kaupungin verkkosivuilla 

seuraavasti: ”Yritysluotsit tekevät työtä yritysten toimintaedellytysten 

vahvistamiseksi. He kartoittavat pk-yritysten yksilöllisiä tarpeita ja etsivät niihin 

ratkaisuja. Yritysluotsien avulla yritykset löytävät helpommin kaupungin toimijoista 

oikeat yhteistyötahot. Yritysluotsit auttavat erityisesti maankäyttö- ja lupa-asioissa, 

työvoima ja osaamistarpeissa sekä edistävät yritysyhteistyötä ja kehittävät alueellisia 



 

14 

 

yrittäjäverkostoja.” Yritysluotsi on verraten uusi tehtävä Helsingin kaupungin 

organisaatiossa, ja he ovat aloittaneet toimintansa vuonna 2018. (Helsingin kaupunki, 

2021e).  

3.3 Hallintolain asettama kehys viranomaistoiminnalle 

Koska Helsingin kaupunki edustaa valtaa käyttävää viranomaista, on tapauksen 

tarkastelussa hyvä ymmärtää myös hallintolain asettamat velvollisuudet yritysten 

neuvontaa koskien. Hallintolaki asettaa raamit viranomaisten toiminnalle – ja siten 

myös kaupungin palveluiden toteutukselle.  

Viranomaisen toimintaa määrittävät menettelylliset perusoikeudet, joista tämän 

tutkielman aihepiiriin liittyvät erityisesti oikeus asianmukaiseen käsittelyyn ja oikeus 

hyvään hallintoon: ”Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti 

ja ilman aiheetonta viivästystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa. Lisäksi 

käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös sekä oikeus 

hakea muutosta samoin kuin muut hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.” 

(Mäenpää, 2008: 2). Hyvän hallinnon piirteisiin kuuluu myös palveluperiaate ja 

menettelyyn liittyvä neuvonta (Mäenpää, 2008: 4). Näin ollen hallintolaki asettaa 

osaltaan tietynlaisen minimivaatimuksen myös Helsingin kaupungin ja yritysten 

väliseen kanssakäymiseen.  

3.4 Aikaisempi tutkimus Helsingin kaupungilla 

Helsingin kaupunki on teettänyt Taloustutkimus Oy:llä seurantatutkimuksia, joissa 

selvitetään yritysten kokemuksia niille suunnatuista palveluista ja Helsingistä 

yritystoiminnan sijaintipaikkana. Tutkimukset on tehty puhelinhaastatteluina suurelle 

otannalle yrityksiä, ja tulokset on raportoitu tilastoina sekä avovastauksia yhteen 

vetävinä kuvaajina.   

Vuoden 2018 selvityksessä haasteiksi todettiin erityisesti kaavoitukseen ja 

tonttiasioihin liittyvät palvelut. Lupa-asioiden ja kaavoituksen saama kritiikki 

kohdistui selvityksen perusteella erityisesti hitauteen, byrokratiaan ja kokemukseen 

siitä, etteivät yritykset tule kuulluiksi (Taloustutkimus Oy, 2019: 37).  
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Vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen yhteenvedossa vertaillaan tuloksia myös 

aikaisempiin vuosiin (Helsingin kaupunki, 2021c). Vuonna 2020 maakäyttöön 

liittyvän asioinnin kokemuksen todetaan parantuneen, mutta se säilyy edelleen 

kehitettävien kohteiden listalla. Kokemus yritysten neuvonnasta taas on positiivinen. 

Huomattavaa kyselyssä on, että kun yrityksiltä on tiedusteltu mihin tekijöihin 

kaupungin tulisi panostaa yrittämisen edellytysten parantamiseksi, 40%:a vastaajista 

ei osannut sanoa tai valitsi vaihtoehdon ”joku muu”. Tämänkin tutkielman aiheena 

oleva kaupungin ja yritysten välinen viestintä oli kuitenkin kysymykseen 

vastanneiden keskuudessa toisiksi suosituin kehityskohta heti sisäisten 

liikenneyhteyksien jälkeen.   
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4 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tutkimusongelma liittyy siihen, että Helsingin kaupunki haluaa 

strategiansa mukaisesti ”-- ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja 

mahdollistajana”, ja olla ”-- paitsi  palveluorganisaatio myös alusta ja maailman 

edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi” (Helsingin kaupunki, 2017: 15). 

Aikaisemmassa Helsingin kaupungin teettämässä tutkimuksessa on kuitenkin 

havaittu kehityskohteita yrityksille suunnatuissa palveluissa (Taloustutkimus Oy 

2019; Helsingin kaupunki, 2021c). Tutkimuskirjallisuudesta voidaan puolestaan 

erottaa näkemys, jonka mukaan juuri sujuva yksityisten ja julkisten toimijoiden 

välinen vuorovaikutus on tärkeä tekijä yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä. 

Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on tuottaa Helsingin 

kaupungille syventävää laadullista tietoa siitä, miten kaupunkistrategian mukainen 

yritystoimintaa edistävä palvelualustan rooli käytännössä toteutuu, ja miten 

palveluita voisi kehittää. Tutkimuksen toinen tavoite on ottaa Helsinkiä käsittelevällä 

tapaustutkimuksella osaa tieteelliseen keskusteluun kaupunkien roolista taloudellisen 

toiminnan keskittymänä ja kaupungin hallinnon roolia korostavien diskurssien 

soveltajana.  

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millainen rooli kaupungilla on yritysten toiminnassa?  

 a) Mitä yritystoiminnan edistäminen käytännössä tarkoittaa?    

2. Millaista Helsingin kaupungin ja yritysten välinen vuorovaikutus on? 

 a) Millaista tietoa yritykset tarvitsevat?   

 b) Miten tieto kulkee?     

 c) Millaista kanssakäyminen yritysten ja kaupungin välillä on? 

 

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia tarkastelemalla aihetta sekä 

tutkimuskirjallisuuden, Helsingin kaupungin asiakkaana olleiden yritysten että 

Helsingin kaupungin hallinnon näkökulmasta.  
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5 Tapaustutkimus tutkielman metodologiana 

Tutkimus on metodologialtaan tapaustutkimus, jossa tapausta tai tapausten joukkoa 

tarkastelemalla pyritään syvään ymmärrykseen tutkimuksen kohteesta ja siihen 

liittyvistä ilmiöistä. Tapaustutkimukset voidaan jakaa useisiin erilaisiin 

alatyyppeihin, joissa tutkimuksen kohdetta lähestytään keskenään erilaisten 

tiedonintressien kautta (Taylor, 2016: 582). Rajanveto erilaisten 

tapaustutkimustyyppien välillä ei ole yksiselitteinen, ja tämänkin tutkielman voidaan 

katsoa sisältävän piirteitä kuvaavasta (descriptive case study) (Yin, 2014: 238) sekä 

sisäsyntyisestä tapaustutkimuksesta (intrinsic case study) (Stake, 1995: 3). Kuvaavaa 

otetta edustaa tavoite muodostaa käsitys Helsingin kaupungin palveluiden tilasta ja 

sisäsyntyistä otetta se, että taustalla on myös tavoite tutkimustulosten 

hyödynnettävyydestä palveluiden jatkokehityksessä.  

Kun tutkimuksen tekotavaksi valitaan tapaustutkimus, on huomattava, että se 

rajoittaa tulosten yleistettävyyttä tutkittavan tapauksen ulkopuolelle (Taylor, 2016: 

587). Tapaustutkimuksen tekeminen tämän tutkielman aiheesta on kuitenkin 

perusteltua, sillä esimerkiksi alueellista kilpailukykyä käsittelevä tutkimuskirjallisuus 

korostaa, että kaupungit ovat ominaisuuksiltaan ja olosuhteiltaan toisistaan 

poikkeavia kokonaisuuksia, mikä vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi muualta 

kopioidut hyvät käytänteet toimivat (Scott and Storper 2003: 586).   

Tapaustukimusta tehdessä on tärkeää rajata ja määritellä tutkittava tapaus (Taylor, 

2016: 584–585). Tässä tutkielmassa tapaus on Helsingin kaupungin ja Helsingin 

kaupungin asiakkaina toimivien yritysten välinen vuorovaikutus Helsingin 

kaupungin yrityksille suunnatuissa lupa- ja neuvontapalveluissa (Kuva 1.). Ajallisesti 

keskitytään tarkastelemaan viimeisimmän organisaatiouudistuksen jälkeistä 

Helsinkiä eli vuosia 2017–2021. Tapauksen täydellinen ajallinen rajaaminen ei 

kuitenkaan ole mahdollista, koska haastateltavien yrittäjien kokemusten rajaus vain 

tälle aikavälille on haastavaa.  
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Kuva 1. Tapauksen rajaaminen. Kuvassa esitetään osat, joista tapaustutkimuksen kohteena olevan 

tapauksen katsotaan muodostuvan. Rajaus on rakennettu Taylorin (2016: 585) esimerkin mukaan.  

Laadukkaan tapaustutkimuksen käytänteisiin liitetään hyvä asiantuntemus 

tutkimuksen kohteesta ja aineiston triangulaatio, eli tapausta koskevan tiedon 

kerääminen useasta eri lähteestä (Yin, 2014: 119). Tässä tutkielmassa 

asiantuntemusta on kartutettu perehtymällä Helsingin kaupungin palveluihin ja 

tutkimuskirjallisuuden nykytilaan, jotka on esitelty tutkielman aikaisemmissa 

kappaleissa. Triangulaation vahvistamiseksi aineisto on muodostettu kahdesta eri 

kokonaisuudesta, jotka esitellään seuraavassa kappaleessa.  
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6 Aineisto ja menetelmät 

Tutkielman konteksti ja lähtötilanne on määritelty perehtymällä 

tutkimuskirjallisuuteen, Helsingin kaupungin palveluihin ja aikaisempaan Helsingin 

kaupungin teettämään tutkimukseen. Seuraavissa kappaleissa esitellään tämän 

tutkielman aineisto ja menetelmät, joilla kontekstin kartoittamisesta kertynyttä 

tietämystä syvennetään edelleen. Aineiston ja menetelmien esittelyn lisäksi 

arvioidaan niiden laatua ja eettisyyttä.  

6.1 Aineisto 

Jotta tapausta tarkasteltaisiin mahdollisimman kattavasti ja triangulaatioperiaatteen 

mukaisesti, tutkielman aineistossa yhdistetään taustoittavaa sekundaarista dataa sekä 

syventävää primääristä dataa. Taustoittavaan sekundaariseen aineistoon kuuluvat 

Helsingin kaupungin strategiset dokumentit ja syventävään primääriseen aineistoon 

taas tutkimusta varten toteutetut yrittäjien tutkimushaastattelut.  

6.1.1 Helsingin kaupunkistrategiset dokumentit 

Helsingin kaupungin asemoitumista ja tavoitteita yritystoiminnan suhteen 

tarkastellaan kahden tekstimuotoisen dokumentin avulla. Ensimmäinen 

dokumenteista on Helsingin kaupunkistrategia, joka Helsingin kaupungin 

verkkosivujen mukaan ”toimii kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoina kuluvan 

neljän vuoden ajan” (Helsingin kaupunki, 2021f). Tämän tutkielman tekeminen on 

käynnistynyt keväällä 2020, jolloin oli voimassa strategia vuosille 2017–2021. 

Kaupunkistrategiassa on kuvattu Helsingin kaupungin arvoja ja tulevaisuuden 

tavoitteita sekä nimetty myös suurimpia hankkeita, joiden kautta näitä tavoitteita 

toteutetaan käytännössä. Taustoittamisen lisäksi Helsingin kaupunkistrategiaa 

käytetään tässä tutkielmassa myös apuna aiheen rajaamisessa niin, että se koskee 

Helsingin kaupungin kannalta keskeisiä toimialoja.  

Toinen tarkasteltavista dokumenteista on Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan 

painopisteet 2018–2021 (Helsingin kaupunki, 2018). Elinkeinopolitiikan 

painopisteitä kuvaava dokumentti on kaupunkistrategiaan verrattuna hieman 

yksityiskohtaisempi esitys juuri elinkeinoelämän tukemisen tavoitteista ja tavoista. 
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Kummatkin tarkasteltavista dokumenteista ovat julkisia ja avoimesti saatavilla 

Helsingin kaupungin verkkosivuilla.   

6.1.2 Yrittäjien haastattelut  

Taustoittavan aineiston tarkastelun lisäksi ymmärrystä syvennetään edelleen 

Helsingin kaupungin asiakkaana olleiden yrittäjien haastatteluilla. Haastatteluaineisto 

muodostuu yhteensä kuudesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka on 

tehty tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana vuonna 2021. Puhelimitse suoritetut 

ja nauhoitetut haastattelut vaihtelevat kestoltaan noin 20 minuutista noin 50 

minuuttiin.   

Haastateltavat on kerätty Helsingin kaupunginkanslian rekisterissä olevista 

yrityksistä. Haastateltavien yritysten esikarsinta on suoritettu pyytämällä Helsingin 

kaupunginkanslian elinkeino-osaston työntekijöiltä listauksia asiakkaina olleista 

yrityksistä, jotka edustavat tutkimukseen kuuluvia toimialoja. Esikarsinta on 

suoritettu siksi, että rekisteri on hyvin laaja ja sisältää myös sellaisia yrityksiä, joiden 

kanssakäyminen Helsingin kaupungin kanssa on ollut erittäin vähäistä. 

Haastateltujen anonymiteetin säilyttämiseksi lopulliset haastatellut tai 

haastattelematta jätetyt yritykset tietää kuitenkin vain tutkimuksen tekijä.   

6.2 Menetelmät 

Tutkimusalueen rajaamiseen käytetään kvantifioimalla suoritettavaa 

sisällönanalyysiä, mutta tutkimuksen ote on muuten laadullinen. Bristow (2005: 299) 

huomauttaa, että kun tutkitaan alueellisen kilpailukyvyn abstrakteja ominaisuuksia, 

kuten tietoa, saatetaan todellisuutta yksinkertaistaa liikaa. Tämä pyritään estämään 

laadullisella analyysillä, joka antaa mahdollisuuden nimenomaan tutkittavan ilmiön 

syvempään ymmärtämiseen (Bazeley, 2013: 3). Ymmärryksen syventäminen on yksi 

tutkielman keskeisistä tavoitteista myös siksi, että aihepiiristä on jo olemassa 

Helsingin kaupungin teettämää aikaisempaa tutkimusta (ks. Taloustutkimus, 2019).  

6.2.1 Sisällönanalyysi 

Maisteritutkielman laajuuden sallimissa puitteissa keskitytään tarkastelemaan vain 

rajattua määrää eri toimialoja sen sijaan, että haastateltaisiin yrittäjiä kaikilta 

Helsingin kaupungin alueella toimivilta aloilta. Rajaaminen on perusteltua etenkin 
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siksi, että aineisto kuvaa paremmin tutkittavaa ilmiötä, kun tarkasteltavat tapaukset 

ovat mahdollisimman samankaltaisia (Bazeley, 2013: 5). Toimialat rajataan 

tekemällä sisällönanalyysi tutkimuksen aloitushetkellä voimassa olevalle 

kaupunkistrategialle. 

Sisällönanalyysi tehtiin kvantifioimalla eli laskemalla tiettyjen ilmiöiden esiintymistä 

aineistossa. Tällöin menetelmä soveltuu vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin 

aineiston sisällöstä. (Craggs, 2016: 122). Tässä tutkielmassa sisällönanalyysillä 

haetaan vastausta siihen, mitä toimialoja Helsingin kaupunginstrategia korostaa. 

Analyysi toteutettiin kvantifioimalla Helsingin kaupunkistrategiasta viittauksia 

Helsingin kauppakamarin toimialaluokituksen mukaisiin luokkiin ja valittiin mukaan 

eniten mainintoja saaneet toimialat.  

6.2.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Yritysten näkemyksistä kerättiin tietoa tekemällä puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja. Puolistrukturoitu haastattelu mahdollistaa vapaan keskustelun, ja 

on siten mielekäs tapa tuottaa aineistoa silloin, kun haastateltavien halutaan tuovan 

esille omasta mielestään tärkeitä asioita (Longhurts, 2016: 142–148). 

Teemahaastattelussa keskustelun pääaiheet eli teemat on kuitenkin määritelty 

etukäteen (Hyvärinen, 2017: 21–23). Tällä varmistetaan se, että tutkielman kannalta 

olennaiset aihepiirit tulevat käsitellyiksi.  

Tässä tutkielmassa haastattelujen teemat ovat teorialähtöisiä, eli ne perustuvat 

tutkimuksen alussa tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen ja siinä tunnistettuihin keskeisiin 

keskusteluihin. Teoriaan nojaavan teemahaastattelun kompastuskiveksi saattaa 

muodostua se, että ennalta määritetyt aiheet ohjaavat liikaa lopputulosta ja estävät 

uusien näkökulmien esiin nousemisen (Hyvärinen, 2017: 22). Tässä tutkielmassa 

ohjaavaa vaikutusta vähennettiin muotoilemalla teemoista mahdollisimman väljiä ja 

valmistelemalla etukäteen vain muutamia tukikysymyksiä. Haastateltavia myös 

rohkaistiin tuomaan esiin uusia aiheita ja tarjottiin siihen selkeästi mahdollisuuksia. 

Haastattelun aikana kiinnitettiin myös erityistä huomiota siihen, että haastateltavien 

annettiin puhua rauhassa ja vapaasti itselleen tärkeistä asioista, ja kysyttiin niistä 

lisäkysymyksiä.   
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Ennalta määritellyissä teemoissa on Hyvärisen (2017: 22) mukaan riskinä se, että ne 

eivät välttämättä olekaan haastateltavalle tuttuja ja keskustelua ei täten synny. Tässä 

tutkielmassa ollaan kuitenkin kiinnostuneita myös siitä, kokevatko yrittäjät itse jotkin 

sellaiset asiat epäolennaiseksi, joita tutkimuskirjallisuus ja Helsingin kaupungin 

organisaatio pitävät tärkeinä. Näkökulma on tärkeä siksi, että tämän tutkielman 

motivaationa on myös auttaa Helsingin kaupunkia kehittämään palveluitaan.    

Tutkimushaastattelut toteutettiin COVID-19-pandemista johtuen 

puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelu voi auttaa sekä purkamaan 

haastattelutilanteen jännitteitä että saavuttamaan useamman haastateltavan 

menetelmän joustavuuden vuoksi (Ikonen, 2017: 270–282). Haastattelujen 

joustavuus osoittautui tärkeäksi tekijäksi tässä tutkielmassa, jossa haastateltavina oli 

kiireisiä yrittäjiä.  

6.2.3 Teema-analyysi 

Valmiin haastatteluaineiston ja Helsingin kaupungin dokumenttien käsittely 

toteutettiin koodauksen avulla tehtynä teema-analyysinä. Koodaus on paitsi avain 

aineiston tulkitsemiseen, myös väline sen huolelliseen läpilukuun. Järjestelmällisellä 

koodauksella varmistetaan, että johtopäätökset lopulta kytkeytyvät niin sanottuun 

todistusaineistoon. (Bazeley, 2013: 125–126).  

Koodaamalla tehtävässä analyysissä edetään yksityiskohtaisesta tarkastelusta kohti 

yleisempää päätelmää. Koodauksen toteuttamiseen on olemassa useita eri 

strategioita, joista tässä tutkimuksessa yhdistettiin teemojen muodostamista sekä 

tapausten rakentamista. Teeman muodostuksessa luodaan polku, jossa 

yksityiskohtaisia koodeja ryhmitellään ensin aihekokonaisuuksiksi eli teemoiksi. 

Seuraavassa vaiheessa teemojen pohjalta muodostetaan yleisempiä teorioita, joista 

lopulta tulee osa tutkimuksen johtopäätöksiä. (Bazeley, 2013: 188–192).  

Teemojen muodostaminen on tämän tutkielman ensisijainen tapa tuottaa päätelmiä. 

Toisen koodausstrategian eli tapausten rakentamisen tehtävä on ennen kaikkea 

täydentää ja tukea teemojen tarkastelua ja sitä hyödynnettiin ainoastaan 

haastattelujen analysoinnissa. Tapausten rakentamisessa kustakin tapauksesta, eli 

tässä tutkielmassa jokaisesta haastattelusta, muodostetaan myös yksilöllinen kuvaus. 

Tapauksen rakentamisella voidaan varmistaa, etteivät koko aineiston tasolla tehtävät 



 

23 

 

yleistykset kadota alleen yksittäisen tapauksen sisällä esiintyviä suhteita. (Bazeley, 

2013: 189). Ratkaisuun on päädytty tässä tutkielmassa erityisesti siksi, että tapausten 

rakentaminen auttaa erottamaan syy-yhteyksiä positiivisten ja negatiivisten 

kokemusten välillä.   

Itse koodit voivat olla niin aineisto- kuin teorialähtöisiä (Bazeley, 2013: 171). Tässä 

tutkimuksessa on käytetty ensisijaisesti aineistolähtöisiä kuvailevia koodeja, koska 

tavoitteena on syventää ymmärrystä olemassa olevasta teoriasta, eikä esimerkiksi 

tarkastella jo tunnettujen kategorioiden esiintymistiheyttä aineistossa. Teoriaa on sen 

sijaan hyödynnetty jäsentämään sitä, mitä aineistosta lähdetään selvittämään. 

Teoriasta voidaan erottaa koodauksen tueksi aihepiirejä (topic), jotka toimivat 

aloituskehikkona aineiston läpikäymiselle (Bazeley, 2013: 159). Tähän tarkoitukseen 

on käytetty neljää teorialähtöistä aihepiiriä, jotka pohjautuvat myös haastattelujen 

runkona käytettyihin teemoihin (Taulukko 1.).   

 

Taulukko 1. Koodauksen lähtökohtana käytetyt aihepiirit 

1 Kaupungin rooli yritysten toiminnassa 

2 Tiedon rooli yritysten toiminnassa  

3 Tiedon verkostot 

4 Kaupungin ja yritysten kanssakäymisen tapa 

Taulukossa on esitettynä aihepiirit, joiden avulla määriteltiin, minkälaisia kysymyksiä aineistolle 

koodatessa esitetään. Aihepiirit ovat teorialähtöisiä, eli perustuvat tutkielman alussa esiteltyyn 

tutkimuskirjallisuuteen.  
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Analyysin rakenne on havainnollistettu seuraavassa kuvassa: 

  

 

 

  

  

 

 

Kuva 2. Analyysin eteneminen. Kuvassa on esitettynä työskentelyn vaiheet, joiden avulla 

yksityiskohtaisista koodeista on edetty kohti yleisempiä päätelmiä.  

6.3 Aineiston ja menetelmien laatu ja eettisyys 

Tässä tutkielmassa haastattelujen otanta jäi kooltaan alkuperäistä tavoitetta 

suppeammaksi, koska vastausprosentti haastattelukutsuihin oli alhainen. Kun 

tutkielman tekeminen eteni, haastatteluaineistossa voitiin kuitenkin havaita 

saturoitumista eli samojen teemojen toistumista vastauksissa (Hirsjärvi & Hurme, 

2009: 60). Otannan edustavuutta parantaakin se, että tutkielma oli rajattu vain 

tiettyihin toimialoihin. Tällöin tutkittavien kohteiden suurempi samankaltaisuus lisää 

niiden edustavuutta tutkittavan ilmiön kuvaajina (Bazeley, 2013: 5). On kuitenkin 

muistettava, että Helsingin kaupungin asiakkaina olevien yritysten joukko on 

lähtökohtaisesti hyvin suuri ja moninainen. Esimerkiksi haastateltavien yritysten 

koko ja toimiala voi suurestikin vaikuttaa niiden tarpeisiin. 

Haastateltavien keräämistavasta johtuen otannassa voi olla vinouma, jossa korostuu 

joko erityisen positiiviset tai erityisen negatiiviset kokemukset kaupungin kanssa 

asioimisesta. Ääripäiden edustajilla saattaa olla suurempi motivaatio osallistua 

haastatteluun ja halu päästä kertomaan kokemuksistaan. Erityisesti haastateltavien 
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yritysten valinnassa käytetty esikarsinta saattaa johtaa positiivisten kokemusten 

korostumiseen, koska karsinnan ovat suorittaneet henkilöt, joiden työtä tutkielma 

myös tarkastelee. Vaihteleva osallistumismotivaatio olisi kuitenkin voinut tuottaa 

vinouman myös siinä tapauksessa, että karsinta olisi jätetty pois ja haastattelukutsu 

olisi lähetetty suurelle joukolle rekisterissä olevia yrityksiä.  

Otannan lisäksi haastatteluaineiston laatuun ja luotettavuuteen vaikuttaa kysymysten 

onnistuminen, haastattelutilanteeseen liittyvät valtasuhteet ja muut 

vuorovaikutukseen liittyvät tekijät. Kuten menetelmäluvussa jo todettiin, 

teemahaastatteluihin valittiin väljä runko, jotta haastateltavien olisi mahdollista tuoda 

esille itselleen tärkeitä asioita myös valmiiden kysymysten ulkopuolelta. Ennakkoon 

määritellyillä teemoilla varmistettiin kuitenkin se, että kaikki tutkimuksen kannalta 

olennaiset aihepiirit tulevat käsitellyksi.  

Tutkimushaastattelujen tekemisessä oli varauduttu ilmiöön, jossa haastattelijan 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten nuori ikä, saattavat heikentää kerättävän tiedon 

laatua. Tämä voi tapahtua etenkin, jos haastateltavat eivät suhtaudu tutkimuksen 

tekijään ammattilaisena (Alasuutari, 2012: 146–147). Vaikutus pyrittiin 

minimoimaan perehtymällä huolellisesti tutkimuksen kohteena oleviin ilmiöihin ja 

Helsingin kaupungin palveluihin. Lisäksi asiantuntijuuden rakentamisessa auttoi, että 

olen itse aikaisemmin työskennellyt Helsingin kaupungin kaavoitusta koskevissa 

asiakaspalvelutehtävissä.  

Ensimmäisten haastattelujen jälkeen voitiin todeta, että haaste haastateltavan ja 

haastattelijan välissä dynamiikassa oli päinvastainen kuin aluksi arvioitiin. 

Haastateltavat saattoivat viitata asioihin avaamatta niitä kunnolla, koska he olettivat 

aiheen olevan tuttu haastattelijalle, joka nähtiin Helsingin kaupungin 

palvelujärjestelmän asiantuntijana. Samoin haastateltavilta saatettiin hyväksyä 

avaamatta jääneet viittaukset, koska niistä koettiin olevan sanaton yhteisymmärrys. 

Tällöin tietoa saattoi jäädä analyysissä käytettävän datan ulkopuolelle, koska vain 

ääneen todetut asiat tulevat litteroinnissa osaksi aineistoa. Ongelma liittyi tällöin niin 

kutsuttuun haastateltavien liialliseen ymmärtämiseen (Alasuutari, 2012: 148 viittaa 

Willner-Rönnholm 1990: 47). Tämä ongelma kuitenkin tiedostettiin jo ensimmäisen 

haastattelun jälkeen. Seuraavissa haastatteluissa kysyttiin tarkentavia kysymyksiä, ja 

haastateltavia pyydettiin avaamaan esiin tuomansa asiat perusteellisesti ääneen.  
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Kuten edellä mainittiin, minulla on aikaisempaa kokemusta Helsingin kaupungin 

asiakaspalvelutehtävissä toimimisesta. Vaikka tehtävät eivät tällöin ole suoraan 

koskeneet tutkimuksen kohteena olevia lupa- ja neuvontapalveluita, on minulla 

väistämättä oma ennakkokäsitykseni tutkimuksen kohteesta. Ennakkokäsityksen 

ohjaava vaikutus on pyritty minimoimaan valitsemalla menetelmäksi teoriaan 

pohjaava puolistrukturoitu haastattelu, joka jättää tilaa myös haastateltavan 

määrittelemille teemoille. 

Kolmas tärkeä tutkimuksen laatuun vaikuttava tekijä on se, että haastatteluaineistosta 

on täytynyt poistaa paljon yksilöiviä tietoja haastateltavien anonyymiyden 

varmistamiseksi. Näin ollen tuloksissa ei voida kuvailla tarkkaan millaisia 

haastateltavat yritykset ovat, eikä esimerkiksi esittää tapauskertomuksia tulkinnan 

tueksi. Yksilöivien tietojen häivyttäminen rajoittaa täten mahdollisuutta tuoda esille 

sitä, millaisia yrityksiä tulokset edustavat.   

Jotta tutkielman aineisto kuvaisi tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti, 

mukana on myös Helsingin kaupungin strategisia dokumentteja. Kun tutkimuksessa 

käytetään valmiiden dokumenttien kaltaista sekundääristä aineistoa, on tärkeää 

arvioida sen soveltuvuutta tutkimuksen tarkoitukseen ja harjoitettava lähdekritiikkiä 

(Saaranen-Kauppinen & Puustniekka, 2006). Helsingin kaupungin strategiset 

dokumentit on laadittu viestimään Helsingin kaupungin tavoitteista ja keinoista 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska dokumentteja käytetään tässä tutkielmassa 

välineenä juuri näiden asioiden tarkasteluun, voidaan valintaa pitää 

tarkoituksenmukaisena. Dokumenttiaineistosta saatavaa tietoa heikentää kuitenkin 

se, että dokumentteja on vähän ja ne ovat sisällöltään hyvin yleisluontoisia. Borén ja 

Young (2013: 1803) muistuttavat, että kaupunkien dokumentit ovatkin usein 

tarkoitustaan varten yksinkertaistettuja eivätkä siten täydellisesti heijasta 

laatijoidensa ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta.  

Tutkimuksen eettiset kysymykset liittyvät henkilötietojen käsittelyyn sekä 

haastattelutilanteen vaikutuksiin haastateltaville. Tutkimuksessa käsiteltäviä 

henkilötietoja ovat yritysten nimet ja yhteystiedot sekä haastatteluista syntynyt 

tallennettu aineisto. Litteroinnin yhteydessä aineisto anonymisoitiin niin, ettei se 

sisällä enää henkilötietoja tai muita tietoja, josta haastateltavan voi tunnistaa. 
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Tulosten raportoinnissa huomioitiin myös se, etteivät Helsingin kaupungin 

työntekijät pysty tunnistamaan haastateltuja.  

Haastateltaville kerrottiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja että 

haastateltava voi missä vaiheessa tahansa peruuttaa osallistumisensa. Haastateltavilta 

pyydettiin lupa haastattelun nauhoittamiseen. Haastatteluaineistoa ja haastateltavien 

listaa käsitteli vain tutkimusta tekevä henkilö eikä niitä luovutettu muille. 

Haastatteluaineiston turvalliseksi säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi tehtiin 

datanhallintasuunnitelma, josta käy ilmi kerätty aineisto ja sen sijaintipaikat. 

Datanhallintasuunnitelman avulla myös minimoitiin haastatteluaineiston tarpeeton 

kopioiminen ja siirtäminen paikasta toiseen.  

Tutkielmassa tunnistetaan asetelma, jossa haastateltavat yritykset ovat muun muassa 

lakisääteisten lupaprosessien osalta alisteisia Helsingin kaupungin vallalle yrityksiä 

koskevassa päätöksenteossa. Jotta tutkimuksen tuloksista ei voi koitua haittaa 

osallistujille, listaa lopullisista haastateltavista tai haastattelematta jääneistä 

yrityksistä ei julkaista.  Tutkielmaa tehdessä en itse ole työskennellyt tehtävissä, 

jossa tehdään yrityksiä koskevia päätöksiä. Menettelystä on kerrottu haastateltaville, 

jotta haastatteluissa olisi mahdollista luoda luottamuksellinen ilmapiiri ja saada 

tutkimuksen kannalta olennaista tietoa.  

Haastattelut toteutettiin COVID-19-pandemiasta johtuvan poikkeustilan aikaan, joka 

vaikuttaa laajasti niin ihmisten arkeen kuin talouden toimintaankin. Muun muassa 

ravitsemusalan yrityksille on asetettu rajoitteita Suomen valtion toimesta. Koska 

pandemian aiheuttama poikkeustilanne saattaa aiheuttaa erityistä stressiä 

tutkimuksen kohteena olevien yritysten työntekijöissä, haastattelija valmistautui 

tähän perehtymällä myös kriisitilanteessa olevien ihmisten haastattelemiseen. Jos 

tutkimuksen aihe koetaan sensitiiviseksi se voi vaikuttaa haastateltavan haluun 

osallistua tai jatkaa tutkimuksessa (Aho & Paavilainen 2017: 336–356). Toisaalta 

haastattelutilanne voi myös tukea osallistujaa, kun hän pääsee jakamaan 

kokemuksiaan. Haastattelutilanteen mahdollinen stressaavuus pyrittiin ottamaan 

huomioon jo haastattelukutsussa. Kutsussa korostettiin haastattelun vapaaehtoisuutta 

ja sitä, että tutkimuksessa on kiinnostuttu juuri yritysten omista arvokkaista 

näkökulmista.  
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7 Tulokset 

7.1 Keskeiset toimialat Helsingin kaupunkistrategiassa  

Tutkielmassa käsiteltävät toimialat rajattiin sisällönanalyysillä työn laajuuteen 

sopivaksi kokonaisuudeksi. Koska tutkielman taustalla oleva teema on alueen 

taloudellisen toiminnan ja vetovoimaisuuden kehittäminen, tehtiin rajaus poimimalla 

kaupunkistrategiasta kolme sellaista liiketoiminnan alaa, joista on eniten mainintoja 

kilpailukyvyn edistämiseen liittyen. Toimialojen jaottelussa on käytetty Helsingin 

seudun kauppakamarin yksityisiä yrityksiä koskevaa luokittelua (Helsingin seudun 

kauppakamari, 2020). Luokittelun perusteella tutkimukseen valikoituneet toimialat 

ovat palvelut kotitalouksille, palvelut liike-elämälle sekä majoitus ja ravitsemus. 

Haastatteluvaiheen jälkeen palvelut liike-elämälle jouduttiin kuitenkin rajamaan pois 

tutkimuksesta tapausten vähäisen määrän vuoksi.     

Tässä tutkielmassa kauppakamarin käyttämä luokka ”majoitus- ja 

ravitsemustoiminta” on nimetty uudelleen matkailuksi, joka hieman laajentaa luokan 

alkuperäistä määritelmää. Useat ravitsemuksen ja majoituksen ulkopuolelle jäävät 

matkailualan toiminnot sisältyvät kuitenkin myös kotitalouksille suunnattuihin 

palveluihin. Näin ollen tutkielman rajaus ei kokonaisuudessaan juurikaan laajene 

luokan nimen muuttamisen myötä. Sisällönanalyysin tuloksia tulkittaessa on 

kuitenkin muistettava luokkien osittainen päällekkäisyys. Esimerkiksi 

kaupunkistrategiassa useasti mainittavat tapahtumat voidaan sijoittaa sekä matkailun 

että kotitalouksille suunnattujen palveluiden luokkiin. Luokan nimen muutokseen 

päädyttiin kuitenkin ensisijaisesti sen vuoksi, että matkailu on yksi 

kaupunkistrategiassa selkeimmin esiin nousevista teemoista ja sen haluttiin selvästi 

välittyvän henkilöille, joilta pyydetään apua haastateltavien yritysten tavoittamisessa.  

Kilpailukykyyn viitataan strategiassa muun muassa kaupungin vetovoimaisuuden ja 

houkuttelevuuden kautta. Sisällönanalyysissä on huomioitu sellaiset 

kaupunkistrategiassa olevat maininnat, joissa viitataan Helsingin kaupungin 

kehittämiseen toimenpiteillä, jotka kohdistuvat kunkin luokan toimialaan. 

Strategiassa mainitaan esimerkiksi, että ”Helsingin saaristosta tehdään entistäkin 

houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde” (Helsingin kaupunki 2017, 48) ja 

että ”Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- 
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ja tapahtumakaupunki” (Helsingin kaupunki 2017, 33). Matkailu sai tällöin yhteensä 

neljä mainintaa, palvelut liike-elämälle neljä ja palvelut kotitalouksille viisi 

mainintaa.   

Taulukko 2. Tutkimukseen valitut toimialat ja niiden kuvaukset 
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5 

Taulukossa on tutkielmassa käytetyt toimialaluokat ja niiden kuvaukset, jotka on johdettu Helsingin 

seudun kauppakamarin (Helsingin seudun kauppakamari, 2020) alkuperäisistä toimialaluokista. 

Lisäksi taulukossa on toimialoihin liitettyjen mainintojen määrä Helsingin kaupunkistrategiassa.  

 

7.2 Helsingin kaupungin strategiset tavoitteet 

Tässä kappaleessa esitellään tulokset Helsingin kaupungin dokumenteille tehdystä 

taustoittavasta teema-analyysistä. Analyysin tavoitteena oli hahmottaa, miten 

Helsingin kaupungin roolia kuvaillaan suhteessa yrityksiin, ja millaisia 

yritystoimintaan liittyviä tavoitteita Helsingin kaupungilla on. Analyysin tuloksia 

tulkittaessa on huomattava, että käsiteltyjen dokumenttien ensisijainen tarkoitus on 

viestiä suuntaviivoja ja strategisia tavoitteita eivätkä ne ole kaikenkattavia kuvauksia 

keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään pääsemään.  
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Kaupunki yritystoiminnan ja yhteistyön alustana 

Dokumenttiaineistossa tuodaan selkeästi ja suoraan esiin näkökulma, jossa Helsingin 

kaupungin asema on olla yritystoiminnalle alusta. Alustan tarkoitus on luoda 

edellytykset liiketoiminnalle, mutta siinä on mukana myös edistämisen näkökulma:  

 

”Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja 

mahdollistajana.” (Helsingin kaupunki, 2017: 15)  

”Yritysten ja osaajien arvostus hyvin organisoitua, luotettavaa ja 

ennakoitavaa toimintaympäristöä kohtaan kasvaa, kun globaalit ongelmat 

kärjistyvät.” (Helsingin kaupunki, 2017: 8) 

 

Dokumenteissa yritystoiminnan edellytykset liittyvät useaan eri tekijään. Aineistossa 

on mainintoja fyysisten puitteiden luomisesta esimerkiksi kaavoittamalla ja 

matkailun infrastruktuuria kehittämällä. Päämäärä yritysystävällisyydestä, 

yritysmyönteisyydestä ja yrittämisen edistämisestä mainitaan erikseen, ja ne 

yhdistyvät aineistossa muun muassa yritysten neuvontaan. Lisäksi yhden 

suurimmista kokonaisuuksista muodostaa erilaisten resurssien, kuten koulutuksen ja 

osaavan työvoiman tarjoaminen yritystoiminnan tarpeisin.  

Helsingin kaupungin ja sen kohderyhmien kanssakäymiseen liittyen mainitaan muun 

muassa läpinäkyvyys ja ihmiskasvoisuus. Sähköisten palveluiden merkitystä 

korostetaan, ja henkilökunnan kykyä pysyä mukana teknologian kehityksessä 

pidetään tärkeänä. Palveluasenne kokonaisuudessaan nähdään elinkeinopolitiikan 

toteuttamisen kulmakivenä.  

 

”Helsinki on paitsi palveluorganisaatio myös alusta ja maailman 

edistyksellisin julkisen sektorin ekosysteemi.” (Helsingin kaupunki, 2017: 

15) 
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Kaupungin rooli kokeilemisen alustana on selkeä Helsingin kaupungin ja yritysten 

välistä suhdetta kuvaava teema. Aineistossa puhutaan sekä kokeilualustoista erikseen 

että kaupungista itsessään yhtenä suurena kokeilualustana, jota yritykset voivat 

hyödyntää kehitystyössään. Lisäksi aineistosta voidaan erottaa näkemys kaupungista 

yhteistyötä tekevien osien kokonaisuutena:  

 

”Helsinki panostaa matkailun edistämiseen ja kannustaa kaikkia 

kaupungin vetovoimaisuutta edistävien ideoiden kehittelyyn.” (Helsingin 

kaupunki, 2017: 11). 

 

Uuden kehittäminen 

Tässä tutkielmassa ei ole määritelty rajausta sille, minkä tyyppisiä tai missä 

vaiheessa olevia yrityksiä halutaan tutkia. On kuitenkin syytä mainita, että 

kasvuyritykset erottuvat aineistossa selkeänä kohderyhmänä, jonka toiminnan 

edellytyksiin Helsingin kaupungilla halutaan erityisesti panostaa. Ylipäätään 

aineistosta on erotettavissa teema uuden luomisesta, joko uuden liiketoiminnan tai 

olemassa olevan liiketoiminnan sisällä tapahtuvien innovaatioiden kautta.  

7.3 Keskeiset teemat yritysten haastatteluissa aihealueittain 

Seuraavissa kappaleissa esitellään haastatteluaineistolle suoritetun teema-analyysin 

tulokset. Tulokset on otsikoitu analyysin tukena käytettyjen aihealueiden mukaisesti, 

jonka lisäksi kuhunkin aihealueeseen sisältyvät tulokset on jaoteltu analyysissä 

tunnistettujen teemojen mukaisesti.  

7.3.1 Tiedon rooli yritysten toiminnassa  

Haastatteluissa tarkasteltiin, millaisia tietotarpeita yrityksillä on ja millainen rooli 

tiedolla on niiden toiminnassa. Vastauksista välittyi yritysten alisteinen asema 

suhteessa Helsingin kaupunkiin, mikä syntyy maankäytön sekä rakentamisen lupien 

ja sääntelyn kautta. Velvoite maankäytön ja rakentamisen sääntelystä juontaa 

juurensa myös lainsäädäntöön, jolloin osa ehdoista tulee Helsingin kaupungillekin 

annettuina.   
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Toimintaedellytysten hahmottaminen  

Tutkielmassa tarkasteltavat palvelu- ja matkailualan yritykset toimivat alansa 

puolesta vuorovaikutuksessa niin fyysisen kuin sosiaalisen kaupunkiympäristön 

kanssa. Samalla yritykset ovat myös itsessään kiinteä osa kaupunkiympäristöä. 

Yritysten tietotarpeet liittyivätkin vahvasti yritysten oman toiminnan 

mahdollistamiseen ja ympäröivän kaupungin kehityksen seuraamiseen siltä osin, kun 

se vaikuttaa yritysten harjoittamaan liiketoimintaan.  

Tiedon avulla yrittäjät hahmottavat omaa toimintaansa määrittäviä rakenteita sekä 

ohjeita niiden huomioon ottamiseen. Yritysten toimintaan liittyvät esimerkiksi 

alueiden käytön ohjeistukset ja luvat, jotka koskevat erityisesti sitä fyysistä tilaa, 

jossa yrityksen toiminta tapahtuu. Tiedon avulla yritysten ideoita saatetaan 

käytäntöön ja saadaan ymmärrystä siitä, miten yrityksen toimintaympäristö kehittyy. 

7.3.2 Tiedon verkostot 

Tiedon verkostoilla tarkoitetaan tässä järjestelmää, joka muodostuu tietolähteistä ja 

tietoa vaihtavista osapuolista. Verkoston jäseninä ovat yrittäjät, Helsingin kaupungin 

edustajat sekä mahdolliset kolmannet osapuolet.  

Tietolähteiden erilaiset luonteet 

Haastatteluista erottuu kaksi erilaista tietolähteiden ryhmää, joita kutsutaan tässä 

tutkielmassa passiivisiksi ja vuorovaikutteisiksi tietolähteiksi. Passiivisiin 

tietolähteisiin lukeutuvat sellaiset tavat saada tietoa, missä tiedonsiirto ei sisällä 

keskustelua tiedon antajan ja vastaanottajan välillä. Vuorovaikutteisiin tietolähteisiin 

taas lukeutuvat keskusteluun pohjautuvat tavat siirtää tietoa.   

Keskeinen passiivinen tietolähde yrityksille on Helsingin kaupungin verkkosivut. 

Verkkosivuilta haetaan esimerkiksi ohjeita, asiakirjoja ja yhteystietoja, jolloin sivut 

toimivat lähtöpisteenä tiedonetsinnässä. Haastatteluista voidaan havaita ristiriita 

siinä, miten yritykset suhtautuvat Helsingin kaupungin verkkosivuihin tietolähteenä. 

Toisaalta verkkosivut näyttäytyvät nykyaikaisena ja helposti saavutettavana 

kanavana etsiä tietoa juuri silloin kuin yrittäjälle parhaiten sopii. Samalla tiedonhaku 

Helsingin kaupungin sivuilta koetaan kuitenkin vaikeaksi niiden sekavaksi kuvatusta 

rakenteesta johtuen.  
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Verkkosivujen ohella passiivisiin tietolähteisiin lukeutuu myös olemassa olevan 

kaupunkiympäristön havainnointi. Yrittäjät seuraavat, mitä heidän ympärillään 

tapahtuu ja millaisia ratkaisuja muut yrittäjät ovat tehneet. Ympäristön havainnointi 

toimii keinona erityisesti kaupungin lupia koskevien linjausten hahmottamiseen ja 

niissä tapahtuvien muutosten päättelyyn. Toiset yrittäjät näyttäytyivät haastatteluissa 

ensisijaisesti vain tarkkailun kohteina eikä esiin tullut vuorovaikutteista 

tiedonvaihtoa yrittäjien välillä.     

Vuorovaikutteiset tietolähteet tarkoittavat käytännössä yhteyden saamista suoraan 

toiseen ihmiseen. Haastatteluissa tällaiset henkilöt liittyvät yleensä yrityksen 

aikaisempaan toimintaan kaupungin kanssa tai ovat yrittäjän muusta verkostosta 

tuttuja tai sen kautta saatuja kontakteja, jotka toimivat monenlaisissa erilaisissa 

tehtävissä Helsingin kaupungin organisaatiossa. Yksi erityinen ryhmä 

vuorovaikutteisten tietolähteiden joukossa ovat Helsingin kaupungin yritysluotsit. 

Vuorovaikutteisissa tietolähteissä Helsingin kaupungin edustaja voi auttaa yrittäjää 

neuvomalla suoraan, miten kaupungin organisaatiossa navigoidaan tai osallistumalla 

selvitystyöhön.  

Tietoon kiinni pääseminen  

Haastatteluiden pohjalta rakennetuista tapauskuvauksista voidaan erottaa, kuinka 

yrittäjän asema verkostossa ja edellä esitellyt tietolähteiden tyypit näyttävät 

vaikuttavan siihen, millainen kokemus tiedonvaihto on ja millainen kuva Helsingin 

kaupungista toimijana muodostuu. Positiivisena välittyviä kokemuksia yhdistää se, 

että tiedon etsimistä tapahtuu vähemmän ja kokonaiskuva hahmottuu nopeammin. 

Näissä tapauksissa yrittäjällä voi olla joko melko suora pääsy vuorovaikutteiseen 

tiedonvaihtoon Helsingin kaupungin edustajan kanssa tai hänelle itselleen on jo 

kertynyt kokemuksen myötä paljon asiantuntemusta, joka auttaa navigoimaan 

kaupungin järjestelmissä. Ymmärrys siitä, mistä tietoa löytyy, vaikuttaisi esiintyvän 

tapauskuvauksissa yhdessä sujuvuuden, tehokkuuden ja tuen tunteen kanssa. Tiedon 

saannin hankaluudet, epäselvyys ja hitaus taas edustavat negatiivisena koettua 

byrokratiaa.  

 

” -- meillä on just sen verran syvä tää kontaktiverkosto että että se aika 

hyvin kyllä tiedetään että kehen tai tiedetään että keneltä kysyä sitten että 
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kenen puoleen että meillä siis noin ylipäänsä on tosi hyvin sujunut 

yhteistyö kaupungin kanssa.” Haastateltava A  

 

Verkoston hahmottaminen 

Tietolähdetyyppien esittelyssä todettiin, että vuorovaikutteiset tietolähteet liittyvät 

usein yrittäjän aikaisempiin verkostoihin. Aineistosta voidaan huomata, että jo 

olemassa olevat kontaktit ovat väylä myös sellaisten tietolähteiden luo, jotka olisivat 

kenen tahansa saavutettavissa ja löydettävissä esimerkiksi Helsingin kaupungin 

sivujen kautta.  

Yksi haastatteluista selkeästi erottuva teema on yrittäjien haaste hahmottaa itse, 

missä tietoa on saatavilla. Käytännössä tämä tarkoittaa epätietoisuutta Helsingin 

kaupungin organisaation rakenteesta, tehtävänjaosta ja siitä, mistä ja millaista tietoa 

yrittäjän tulisi kussakin tapauksessa etsiä. Epäselvyys kaupungin sisäisestä työnjaosta 

ja vastuualueista näyttäytyy haastatteluissa sekä ulkoisena että kaupungin sisäisenä 

haasteena. Haastatteluista välittyy, kuinka yrittäjien on itse vaikea luoda 

kokonaiskuvaa siitä, miten heidän tulisi toimia tai keneen olla yhteydessä. Lisäksi 

haastatteluista välittyy kokemus siitä, että myös kaupungin sisällä on epäselvyyttä 

samoista asioista.  

 

”Niin no no sellanen niinkun ainoo mikä nyt tulee mieleen niin mun 

mielestä kaupungin niinkun suurimpana haasteena suhteessa niinkun 

yrityksiin asiak… jos nyt yrityksiä luonnehtii asiakkaina on se että 

helposti että se epäselvyys että kenelle asiat niinkun kuuluu kaupungin 

organisaatiossa on sellainen häiritsevä tekijä kun on kaupungin kanssa 

tekemisissä ja yhteydessä että liian usein on niinkun vaikea saada selville 

ja siinä mun mielestä näyttäisi siltä että kaupungilla on sisäisesti niinkun 

tekemistä --” Haastateltava C 

 

Vaikeudet Helsingin kaupungin organisaation rakenteen hahmottamisessa 

yhdistetään sen kokoon ja myös vuonna 2017 käynnistyneeseen 

organisaatiouudistuksen läpivientiin. Haastatteluista käy ilmi, että edellä mainitut 

tekijät ovat kuitenkin sellaisia, joiden aiheuttamat haasteet yrittäjät ymmärtävät 
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hyvin. Etenkin kaupungin kokoon liittyvien haasteiden ajatellaan olevan jokseenkin 

väistämättömiä. Kaupungin sisäinen epäselvyys näyttäytyy haastatteluissa kuitenkin 

päättämättömyytenä ja yrittäjän asian hoitoa hidastavana byrokratiana.  

 

”Et sitä mä toivoisin että semmosia niinkun selkeempiä niinkun 

vastauksia ja onks se sitten kyllä tai ei pettyykö se yrittäjä vai ei mutta 

pahempi se on odottaa vaan semmosta ja toivoa ja toivon kipinä palaa ja 

sitten on mennyt 3 kk ja vieläkin että heidän pitää selvittää että semmosia 

niinkun jämäkämpiä ehkä nopeempia päätöksiä toivois ja niinkun että sen 

vastuun siirtämistä ehkä pois et.” Haastateltava F  

”-- mä myös olen ollut näkevinäni että siellä vähän pelätään myöskin kun 

ja varsinkin kun tää [vuoden 2017 organisaatiouudistuksen jälkeinen] 

organisaatio ja päätöksentekomalli on vähän epävarma niin se pelko on 

ehkä lisääntynyt että mä en nyt tee mitään ja mä en ainakaan päätä niin 

mua ei ainakaan syytetä siitä että olis tehnyt jotain väärin.”     

Haastateltava C  

 

7.3.3 Kaupungin ja yritysten kanssakäymisen tapa 

Toiminnan rytmi 

Haastatteluissa kaupungin ja yrittäjien välistä suhdetta määrittää toiminnan 

eritahtisuus. Liiketoiminnan vaatimaa rytmiä esimerkiksi päätöksenteossa kuvataan 

nopeaksi. Päätöksenteon nopeus liittyy muun muassa yritysten mahdollisuuteen 

toteuttaa ideoitaan ja suunnitella toimintaa liiketoiminnan kannalta ihanteellisessa 

aikataulussa. Toiminnan suunnitteluun liittyy myös tarve läpinäkyvyydestä ja 

mahdollisuudesta tietää, kuinka kauan erilaisissa prosesseissa saattaa kestää. 

Toisaalta yritykset tarvitsevat myös itse aikaa reagoida Helsingin kaupungin omaan 

toimintaan, mikä tulisi myös huomioida viestinnässä.  

 

” No siis varmaan se että kaupunki muistaisi mahdollisimman hyvin sen, 

että jokainen yritys on kuitenkin olemassa tehdäkseen jonkunlaista 

bisnestä ja lähtökohdat liiketoiminnalle on aina vähän erilaiset kun vaikka 

lähtökohdat kaupungin toiminnalle niin se, että mahdollistetaan niitä 

asioita ja toimitaan ripeästi ja niinkun nopeita päätöksiä ja ymmärretään 
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se niinkun liiketoimintojen tärkeys niinkun asukkaalle ja se, että yrittäjät 

ei voi toimia niinkun sellaisessa maailmassa missä asioissa menee useita 

vuosia tai on niinkun kauheesti ihmeellisyyksiä --” Haastateltava D 

 

Eritahtisuuteen liittyen haastatteluista välittyy se, että yritykset myös ymmärtävät 

Helsingin kaupungin rytmin olevan väistämättä erilainen. Vastaavasti myös 

Helsingin kaupungin toivotaan ymmärtävän yritystoiminnan vaatimukset. Osa 

hitaudesta näyttäytyykin yrityksille sellaisena, joka olisi vältettävissä 

vuorovaikutusta parantamalla.  

Vuorovaikutteisuus 

Haastatteluissa erottuu se, kuinka keskustelevat kohtaamiset yritysten ja Helsingin 

kaupungin edustajien välillä koetaan tehokkuutena tiedon vaihdossa. Aineistossa 

tällaisia kohtaamisia on vuorovaikutteisissa tietolähteissä ja erityisesti yritysten ja 

Helsingin kaupungin yritysluotsien välillä.  

Keskustelevaa tiedonvaihtoa luonnehtii nopeus, tehokkuus, vuorovaikutus, 

ratkaisukeskeisyys ja tunne edistämisestä. Nämä ovat myös käsitteitä, jotka 

aineistossa lopulta yhdistyvät luonnehtimaan yrittäjämyönteisyyttä.  

Tiedonvaihdosta, jossa kokemus keskustelevuudesta puuttuu, välittyy vaikutelma 

yrittäjästä ja Helsingin kaupungista eri puolilla olevina osapuolina:  

 

”Hmm no enemmän heh mä tiedä mikä sitten tota mikä se sitten se 

virkamiehen asema siinä tavallaan sen hankkeen luvan myöntämisessä on, 

mutta enemmänkin se on niin että he osottaa epäkohtia siinä, kun että 

yhdessä keskusteltas, että mikä voisi olla toimivampi ratkasu, että sitten 

pitää vähän kun arvata, että mikä, että onnistusko tämmönen, tai että 

onnistusko tämmönen.” Haastateltava B 

  

Kokemuksissa, joissa keskustelevuutta on, syntyy vaikutelma yhteistyöstä, 

ymmärryksestä ja jaetusta halusta löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. 

Ilmiötä kuvaa myös se, kuinka haastatteluaineistossa yritysluotsien sanotaan 
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toimivan yrittäjän ja kaupungin välissä, vaikka yritysluotsit ovat osa kaupungin 

organisaatiota. 

 

”Niin varmaan se, että mahdollistaa semmoista vuoropuhelua ja 

tämmöistä. Ja just sitä mä tunsin just oikeestaan ihan ensimmäisen kerran 

saavani just kun mä olin yhteydessä tähän [yritysluotsi] niin se oli 

semmoinen todella uusi tuulahdus, että ei pelkästään vastattu johonkin 

yksittäiseen kysymykseen vaan, tai sitten annoit vastauksia, vaan siellä oli 

tosi semmosta luovuutta ja semmoisia ideoita ja tuntui että siellä autetaan 

edistämään, jos jollain on joku ajatus. Villikin ajatus. Niin tavallaan et ei 

tullut heti semmoinen fiilis, että ahaa että tää ei nähtävästi ole sitten 

missään tapauksessa mahdollinen vaan päinvastoin.” Haastateltava E  

” -- toi yritysluotsitoiminta on niinkun tuonut aika niinkun fiksun 

kommunikaatiolinkin kaupungin ja yrittäjän välille, että se on aika 

onnistunut siinä just vastaa noihin, että kun yrittäjänä et tiedä yhtään 

mihin soittaa niin yritysluotsi tietää, että kenelle sun pitää soittaa.” 

Haastateltava D 

 

7.3.4 Kaupungin ja yritysten suhde 

Alustana toimiminen 

Koska haastatteluaineisto käsittelee matkailu- ja palvelualojen yrityksiä, kaupungin 

rooli yritystoiminnan fyysisenä alustana on melko väistämätön. Yritystoiminnan 

mahdollistaminen kytkeytyy haastatteluissa fyysisten fasiliteettien tarjoamiseen, joka 

käsittää sekä yritysten omat toimipisteet että yrityksen kannalta olennaisen 

infrastruktuurin laajemmin kaupungissa. Kaupunkiympäristöön liittyen Helsingin 

kaupungin rooli on myös huolehtia ympäristön ylläpidosta ja mahdollisten häiriöiden 

hallinnasta. Fyysisessä ympäristössä yrittäjille tärkeä teema on ennakoitavuus. 

Tämän lisäksi yritystoiminnan mahdollistaminen liittyy siihen, että yritys pystyy 

kehittämään toimintaansa vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin niin, ettei byrokratia 

aseta tälle kohtuuttomia esteitä.  

Yritykset tunnistavat liiketoiminnan arvon kaupunkiympäristössä, ja toivovat 

Helsingin kaupungin näkevän sen myös. Yritysten halu tehdä yhteistyöstä Helsingin 
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kaupungin kanssa erottuu haastatteluissa selkeänä teemana. Haastatteluista välittyy 

yritysten ymmärrys Helsingin kaupunkia kohtaan instituutiona, jonka tehtävä on 

sovittaa yhteen monia erilaisia intressejä ja vastata monien eri toimijaryhmien 

tarpeisiin. Aineistossa näkyy yritysten halu olla mukana kehittämässä eläväistä ja 

viihtyisää kaupunkia asukkaille ja matkailijoille. Yhteistyön malleiksi ehdotetaan 

muun muassa yhdessä kokeilemista kevyemmällä lupamenettelyllä, joka 

mahdollistaisi ideoiden nopean ja joustavan pilotoinnin. 

 

”-- voi sanoa, että tässä on nyt tämmöinen alustava lupa kolmeksi 

kuukaudeksi ja arvioida sen uudelleen sitten kahden kuukauden jälkeen, 

että jatkuuko -- vai onko tästä nyt koitunut jollekin jotain harmia tai onko 

tullut valituksia tai jotain tämmöstä.” Haastateltava B 

” -- on varmasti tekemistä, että saadaan mikä tää nyt on ollut että 

eläväinen pääkaupunki niin tota se on ollut hyvä hyvä ajatus ja hyvä visio 

että sitä kohti sitä kohti pitää sitten pystyä tekemään että kevyemmällä 

byrogratialla voisi järjestää hauskoja [poistettu yrityksen toimintaa 

yksilöivä termi] niin tota se ois ehkä semmonen mitä mä toivon --” 

Haastateltava B 

 

Muuntautuminen ja joustaminen 

Kaupungin odotetaan pysyvän maailman mukana yhdessä yritysten kanssa. Yritykset 

ovat havainneet muutoksen, jossa kaupungin toimintakulttuurista on tullut 

joustavampi ja ketterämpi erityisesti COVID-19-pandemian aikana. Lisäksi 

keskustelevat ja yritystoiminnan edistämiseen liitettävät yritysluotsit edustavat 

yrittäjille positiivista ja yritysmyönteistä muutosta Helsingin kaupungin toiminnassa. 

 

”Joo siinä on ollut muutoksia kyllä, että tota on tullut Helsingin kaupunki 

on selkeästi tullut kyllä niiden prosessien suhteen niinkun 

asiakaslähtöisemmäksi ja notkeemmaksi kyllä, että et semmosen eron 

kyllä oon huomannut.” Haastateltava E  

”-- mä koen, että tää yritysluotsitoiminta ja kaikki tää on niinkun 

äärimmäisen fiksu veto Helsingiltä”, Haastateltava D 
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8 Pohdinta 

8.1 Kaupungin rooli yritystoiminnan edistäjänä  

Helsingin kaupungin strategiset dokumentit heijastavat tutkimuskirjallisuuden 

ajankohtaisia diskursseja. Dokumenteissa näkyy tutkimuskirjallisuudesta 

tunnistettava ajatus alueellisesta kilpailukyvystä ominaisuutena, jota kannattaa 

tavoitella (Porter, 2000) ja johon voidaan vaikuttaa (esim. Begg, 1999). Lisäksi 

voidaan tunnistaa näkemys kilpailukyvystä alueen ominaisuuksien muodostamana 

kokonaisuutena (Deas & Giordano, 2001: 1411; Moisio & Rossi, 2020). 

Yritystoiminnan näkökulmasta Helsingin kaupungin nykyinen tilanne sopii teoriaan 

yrittäjäkaupungista (Harvey, 1989), jossa kaupungin hallinto toimii aktiivisesti 

yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Helsingin kaupungin dokumenteista 

voidaan tunnistaa yrittäjäkaupunkiin liittyvä ajatus, jossa yritystoimintaa pyritään 

edistämään kehittämällä kaupunkia yrityksille suotuisaksi alustaksi. Helsingin 

kaupungin dokumenteissa alustana toimiminen liittyy niin fyysiseen ympäristöön 

kuin tutkimuskirjallisuuden korostamaan alueelliseen osaamisen ja oppimisen 

kapasiteettiin (Storper, 1997; Begg, 1999; Malecki, 2000). Ajatus kaupungista 

alustana luonnehtii yritysten ja Helsingin kaupungin välistä suhdetta myös yritysten 

haastatteluissa. Haastatteluissa Helsingin kaupungin alustana toimiminen liittyy 

erityisesti fyysiseen kaupunkiympäristöön.   

Yritysten tietotarpeet liittyvätkin pitkältä siihen, miten ne voivat hahmottaa 

kaupunkia omana toimintaympäristönään ja siten suunnitella ja toteuttaa 

liiketoimintaa. Tulos sopii yhteen aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 

matkailuyritykset tarvitsevat tietoa ympäristön kehityksestä juuri toimintansa 

suunnittelua varten (Daskalopoulou & Petrou, 2009). Tutkielman 

kirjallisuuskatsauksessa nostettiin esiin Storperin (1997: 263–284) esittämänä ajatus 

siitä, että julkiset instituutiot voivat säännöillä ja sääntelyllä pyrkiä ennakoitavuuteen 

muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa. Tämä näkemys voitiin tunnistaa myös 

Helsingin kaupunkistrategiasta. Haastatteluaineiston pohjalta olisi tärkeää, että 

säännöt olisi tällöin selkeästi kommunikoitu kaikille osapuolille, jotta tavoite 

ennakoitavuudesta toteutuu. Jos säännöt ja toimintatavat eivät ole yksityisten 

toimijoiden tiedossa, voivat ne ennakoitavuuden sijaan tuottaa yllätyksiä yrittäjille.    
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Scottin (2006) näkemys siitä, että kaupungin tulee ”vaalia positiivisia urbaaneja 

synergioita sopivalla maankäytön kontrolloinnilla” on haastattelujen valossa 

kiinnostava. Tutkielman aineistosta välittyy, että yrittäjillä ja Helsingin kaupungilla 

on yhteinen tavoite laadukkaasta kaupunkiympäristöstä, joka hyödyttää kaikkia 

osapuolia. Kuitenkin yritysten kokemuksissa nousee esiin myös haaste Helsingin 

kaupungin ja yritysten eritahtisesta toiminnasta, joka liittyy yritysten 

mahdollisuuksiin toteuttaa ja suunnitella ideoitaan. Kaupunki näyttäytyy yrityksille 

siis sekä mahdollistajana että myös hidasteena tai jopa esteenä.  

Yritysten tarpeisiin liittyen haastattelujen tulokset tukevat Prattin (2005: 42) 

näkemystä siitä, että vastatakseen yritysten tarpeisiin, käytänteitä luovilla tahoilla 

olisi hyvä olla ymmärrys eri toimialojen tavoista tuottaa innovaatioita. Tästä 

näkökulmasta yritysten ja Helsingin kaupungin jaettu halu tehdä yhteistyötä voidaan 

nähdä suotuisana lähtökohtana. Tavoitetta tukee myös Kreslin jaottelu, jossa julkisen 

ja yksityisen sektorin yhteystyön sujuvuus nähdään yhtenä kilpailukyvyn osatekijänä 

(Malecki 2002: 930–931 viittaa Kresl, 1995). 

On huomattava, että Helsingin kaupungin dokumenteissa koulutetun työvoiman 

tarjoaminen nähdään keskeisenä tekijänä, jolla kaupunki voi parantaa 

elinkeinoelämän edellytyksiä. Työvoimaan liittyvät kysymykset eivät kuitenkaan 

nousseet esille tutkielman haastatteluissa. Haastattelujen perusteella ei kuitenkaan 

voida päätellä, etteikö työvoima olisi muille yrityksille tärkeä teema. Tutkielmassa 

saatu tulos voi selittyä haastatteluihin valituilla toimialoilla, ja se voisi olla erilainen 

esimerkiksi teollisuutta tarkasteltaessa. Lisäksi aikaisemmassa Helsingin kaupungin 

teettämässä tutkimuksessa on todettu yritysten tuntevan kaupungin palvelut 

keskimäärin melko huonosti (Taloustutkimus Oy, 2019: 37), jolloin kaikki eivät 

välttämättä osaa kaivata työllistämiseen liittyviä palveluita juuri Helsingin 

kaupungilta.  

8.2 Tiedonkulku Helsingin kaupungin ja yritysten välillä  

Helsingin kaupungin dokumenteista ei ollut mahdollista koota kovin tarkkaa 

kuvausta siitä, millaisia tavoitteita Helsingin kaupungilla on juuri kaupungin ja 

yritysten väliseen tiedonvaihtoon liittyen. Dokumenteissa mainittiin yritysneuvonta, 

jonka lisäksi tuli esille, että Helsingin kaupunki haluaa keventää byrokratiaa ja 
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tehostaa prosesseja. Tähän viitataan kuitenkin osana kaupungin laajempaa 

rytminmuutosta eikä sen perusteella voida tehdä tarkkoja päätelmiä siitä, mitä tämä 

tarkoittaisi juuri yritysten käyttämien palveluiden kohdalla.  

Tutkimuskirjallisuudessa tiedon saavutettavuus nostetaan esiin yritysten toimintaan 

vaikuttavana tekijänä (Anderson & Karlsson, 2007). Tiedon saavutettavuus on 

keskeisessä asemassa myös tämän tutkielman tuloksissa, kun tarkastellaan yritysten 

ja kaupungin välistä vuorovaikutusta. Haastatteluissa kävi ilmi, että yrityksillä on 

toisinaan vaikeuksia hahmottaa mitä heiltä edellytetään, miten kaupungin prosessit 

rakentuvat ja mistä tietoa voi saada. Tulokset tukevat ennen kaikkea käsitystä siitä, 

ettei olemassa olevaan tietoon kiinni pääseminen ole automaattista (Andersson & 

Karlsson, 2007: 132).  

Yritysten oman arvion perusteella vaikuttaa siltä, että alueen toimijoiden välisen 

vuorovaikutuksen sujuvuudella on vaikutusta yritysten liiketoiminnan toteuttamiseen 

ja ideoiden käytäntöön saattamiseen. Tulos sopii yhteen Porterin (2000: 21) 

näkemyksen kanssa siitä, että julkisten ja yksityisten toimijoiden verkostoilla ja 

yksilöiden välisillä suhteilla on merkitystä yritysten toiminnalle. Haastatteluissa 

yrittäjän oma ymmärrys siitä, kehen olla yhteydessä, näyttäytyy sujuvana ja 

positiivisena vuorovaikutuksena kaupungin ja yritysten välillä. Samansuuntainen 

vaikutus näyttäisi olevan myös sillä, jos yrittäjä saa suhteellisen nopeasti yhteyden 

kaupungin edustajaan, jolla on itsellään hyvä asiantuntemus verkostosta ja tarvittavaa 

tietämystä asian eteenpäin viemiseen.  

Haastattelujen perusteella yritysten kokemus asioinnista Helsingin kaupungin kanssa 

vaihtelee sen mukaan, miten verkosto toimii ja kuinka nopeasti oikeat ihmiset 

löytävät toisensa. Andersson ja Karlsson (2007: 130–131) ovat todenneet tiedon 

olevan viime kädessä kiinni ihmisissä, ja tiedon saavutettavuuden liittyvän tällöin 

kohtaamisiin, jonka osapuolilla on tarvittavaa osaamista ja kokemusta. Haastattelujen 

perusteella vuorovaikutteiset kohtaamiset koettiin tehokkaiksi ja yritystoimintaa 

edistäviksi. Kokemuksen taustalla vaikuttaisi olevan juuri vuorovaikutteisiin 

kohtaamisiin liittyvä keskusteleva tiedonvaihto osaavien henkilöiden välillä. Täten 

tulokset tukevat näkemystä siitä, että juuri henkilöihin sitoutuneella tiedolla olisi 

merkitystä. Lisäksi vuorovaikutteisten kohtaamisten tehokkuus antaa viitteitä siitä, 

että henkilöihin sitoutunut tieto olisi juuri sellaista tekemiseen tapaan liittyvää 
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osaamista, jonka Storper (1997: 236–241) katsoo olevan talouden toiminnan kannalta 

arvokkaampaa kuin niin sanotun informaation.  

Tutkielman tulosten perusteella myös kanssakäymisen tapaan tulisi kiinnittää 

huomiota, sillä se on myös osa tiedon saavutettavuutta. Haastatteluissa esiin tuleva 

keskustelevuus ja sen yhdistyminen tehokkuuteen sopivat yhteen Storperin (1997) 

näkemykseen siitä, että yksityiset toimijat kokevat kanssakäymisen laadun ja siihen 

käytetyn ajan tärkeäksi. Aineistossa on viitteitä siitä, että asiointia sujuvoittavan 

vaikutuksen ohella keskustelevissa kohtaamisissa yrittäjät voisivat päästä paremmin 

käsiksi myös kaupungin työntekijöihin sitoutuneeseen osaamiseen. Tiedonkulkuun 

liittyen haastatteluaineistosta voidaan tiivistää luonnehdinta, jossa neuvonta on 

selkeitä vastauksia, edistäminen on keskustelua ja mahdollistaminen sitä, että 

annetaan yritysten kehittää omaa toimintaansa vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin.  
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9 Johtopäätökset 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli tutkia Helsingin kaupunkia 

yritystoiminnan edistäjänä. Aihetta lähestyttiin tarkastelemalla Helsingin kaupungin 

roolia yritysten toiminnassa ja kaupungin ja yritysten välistä vuorovaikutusta 

yrityksille suunnatuissa lupa- ja neuvontapalveluissa. Tutkielman taustalla on sekä 

tutkimuskirjallisuudessa että Helsingin kaupungin strategisissa dokumenteissa 

näkyvä diskurssi keskenään kilpailevista kaupungeista ja kaupungin hallinnon 

roolista kilpailukykyä vaalivana tahona.  

Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että Helsingin kaupungin strategiset päämäärät 

heijastavat tutkimuskirjallisuuden suuria keskusteluita. Lisäksi keinot strategisten 

päämäärien saavuttamiseksi vaikuttavat melko yhdensuuntaisilta sen kanssa, mitä 

yritykset itse toivovat. Aineistosta voitiin huomata, että Helsingin kaupungilla ja 

yrityksillä on yhteinen päämäärä kaupungin kehittämisestä, jonka lisäksi halu 

yhteistyöhön on molemminpuolinen. Yritysten ja Helsingin kaupungin välisessä 

tiedonkulussa voitiin kuitenkin havaita haasteita, jotka liittyivät myös Helsingin 

kaupungin sisäiseen järjestäytymiseen. Tavoitteiden ja käytännön toteutuksen välillä 

vaikuttaakin olevan vielä eroa, jonka pienentämiseksi on otettu matkailu- ja 

palvelualojen yrittäjien näkökulmasta oikeasuuntaisia askelia. Erityisesti 

keskustelevat ja tehokkaiksi koetut yritysluotsit edustavat yrittäjille 

yrittäjämyönteistä toimintaa Helsingin kaupungilla.   

Tutkielman tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että yritystoiminnan edistämisessä 

tärkeää on yritysmaailmaa ymmärtävän ja keskustelevan dialogin käyminen 

kaupungin ja yritysten välillä. Keskustelevuus liittyy yhteisten ratkaisujen 

hakemiseen ja yhteisymmärryksen nopeampaan saavuttamiseen, joka näyttäytyy 

yrityksille tehokkaana tapana hoitaa asioita. Lisäksi keskustelevissa kohtaamisissa 

Helsingin kaupungin työntekijöihin sitoutunut osaaminen voi päästä paremmin 

yritysten käyttöön. Esimerkiksi saavutettavuudeltaan hyvät digitaaliset alustat eivät 

tästä näkökulmasta sulkisi pois keskustelevuuden syntymistä, jos siihen tarjotaan 

mahdollisuus ja tätä mahdollisuutta käytetään oikein.  

Tutkimuskirjallisuudessa yksi keskeisimmistä kilpailukyvyn osatekijöistä on 

yritysten tuottavuuden kasvu innovaatiotoimintaa tukemalla. Tutkielman tulosten 
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perusteella on syytä muistaa, että innovaatioiden tukemisen ohella myös kaupungin 

perustoimintojen ja hallinnon sujuvuus on tärkeää, jotta yritykset pääsevät 

käytännössä toteuttamaan kehitystyönsä tuloksia.  

Tässä maisteritutkielmassa on tarkasteltu pientä palaa suuresta kokonaisuudesta, joka 

muodostaa Helsingissä toimivien yritysten toimintaympäristön. Jos jatkossa halutaan 

tarkastella tarkemmin juuri koulutettuun työvoimaan sitoutunutta tietoa, voisi aihetta 

olla tarkoituksenmukaista lähestyä erilaisella toimialojen rajauksella. Lisäksi voisi 

olla syytä tarkastella lisää myös Helsingin kaupungin organisaation sisäistä 

rakennetta ja tiedon hyödyntämistä siellä. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla myös 

laajempi tarkastelu siitä, mitkä Helsingin kaupungin ulkopuoliset tietolähteet ovat 

yrityksille tärkeitä ja millainen merkitys niillä on yritysten toimintaan.  

Tutkielman tuloksia tulkittaessa on syytä huomata, että ne kuvaavat yritysten 

kokemuksia ympäristössä, johon vaikuttavat samat säännöt, mitkä velvoittavat 

yrittäjiä itseään. Tutkielman asetelma ei sisällä vertailukohtaa siihen, millaisia 

kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi sääntelyn purkamisella olisi yrityksiin niiden 

oman toiminnan ulkopuolella tapahtuvien muutosten kautta. Tutkielman näkökulmaa 

voitaisiin jatkossa laajentaa haastattelemalla myös Helsingin kaupungin 

työntekijöitä. Näin voitaisiin saada näkyväksi se, millaisia perusteluita erilaisten 

käytänteiden taustalla on ja rajata tarkemmin mahdollisuuksia niiden kehittämiselle.  

Lopuksi on syytä muistaa, että tutkielman haastattelujen näkökulmana on ollut 

Helsingin kaupungin palveluiden kehittäminen, jolloin haastatteluissa 

todennäköisesti korostuvat juuri toimenpiteitä vaativat osa-alueet. Kuitenkin useasta 

haastatteluista välittyi kiitollisuus Helsingin kaupungin työntekijöiden tekemää työtä 

kohtaan ja vastavuoroinen halu auttaa kaupunkia tarjoamalla näkemyksiä tähän 

tutkielmaan.  
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