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STRATEGIAN LAITOKSEN JULKAISUTOIMINNAN VAI-
KUTTAVUUS  
Sanna Vähänen 

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen tuottamia julkaisuja jae-
taan puolustusvoimien ja useiden muiden tahojen käyttöön. Strategian lai-
tos pyrkii julkaisutoiminnallaan tukemaan puolustusvoimien suunnittelua 
ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä raportti esittelee 
julkaisujen lukijakunnalle tehdyn mielipidekyselyn tuloksia. Raportin tar-
koituksena on pohtia tulisiko julkaisutoiminnan painopisteisiin tehdä muu-
toksia sekä selvittää vaikuttavatko Strategian laitoksen julkaisut lukija-
kunnan työhön ja ovatko ne hyödyllisiä työyksiköille. Strategian laitoksen 
julkaisut onnistuvat tutkimuksen perusteella perustehtävissään hyvin. Jul-
kaisutoiminnan suuria linjauksia ei ole tarvetta muuttaa, joskin englannin-
kieliselle julkaisumateriaalille olisi lisätarvetta.   

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian 
laitos on strategian ja turvallisuuspoli-
tiikan tutkimus- ja opetusyksikkö, jon-
ka tutkimuksen pääalueita ovat Suomen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Suomen 
lähiympäristö, eurooppalainen turvalli-
suuskehitys, maailmanlaajuiset turvalli-
suuskysymykset sekä strategian perus-
tutkimus.  

Strategian laitoksella on julkaisutoimin-
taa neljässä eri julkaisusarjassa, joissa 
julkaistaan sekä laitoksen omien että 
muiden tutkijoiden strategian alaan 
kuuluvia tutkimuksia. Strategian laitok-
sen julkaisusarjat ovat Strategian tutki-
muksia, Strategian tutkimusselosteita, 
Strategian asiatietoa sekä Strategian 
työpapereita. Lisäksi Strategian laitos 
julkaisee strategian vuosikirjaa yhdessä 
Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun 
Strategian laitoksen kanssa. Laitoksen 
vuoden 2008 julkaisuja ovat olleet 
muun muassa Raitasalo, Sipilä (toim.): 
Sota - teoria ja todellisuus. Näkökulmia 
sodan muutokseen, Forss: Yhdysvallat 
ja avaruus - tapaus putoava satelliitti 
sekä Limnéll, Raitasalo: Georgian sota 
uhkakuvien näkökulmasta. Strategian 
laitoksen julkaisuja jaetaan puolustus-
voimien ohella useaan eri ministeriöön. 

Niitä jaetaan myös kansalaisyhteiskun-
nan toimijoille sekä tiedotusvälineisiin. 
Tämän lisäksi niitä postitetaan useaan 
eri kotimaiseen tutkimus- ja opetuslai-
tokseen, kirjastoihin sekä muille strate-
giasta kiinnostuneille. Pääosa tutkimuk-
sista on myös luettavissa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun internet-sivuilta. Stra-
tegian laitos pyrkii tutkimuksillaan 
osallistumaan turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittiseen yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun sekä tukemaan puolustus-
voimien pitkän aikavälin suunnittelua. 

Selvitän tässä raportissa ovatko Strate-
gian laitoksen julkaisuja vastaanottavat 
tahot tyytyväisiä julkaisuihin. Lisäksi 
pohdin tulisiko julkaisutoiminnan pai-
nopisteisiin tehdä muutoksia, ja tutkin 
Strategian laitoksen julkaisujen vaikut-
tavuutta lukijakunnan työhön sekä jul-
kaisujen hyödyllisyyttä työyksiköille. 
Näihin kysymyksiin vastaan mielipide-
kyselyn tuloksilla ja tarkastelen teemoja 
sekä yksilön että työyksikön näkökul-
masta. Tein Strategian laitoksen posti-
tuslistalla oleville tahoille mielipide-
kyselyn heinä-elokuussa 2008. Kyse-
lyssä keskityin kolmeen eri teemaan. 
Tiedustelin kyselyssä vastaajien näke-
myksiä laitoksen tutkimusten vaikutuk-

http://www.mpkk.fi/fi/tutkimus-opetus/julkaisut/stratl/julkaisusarja1/
http://www.mpkk.fi/fi/tutkimus-opetus/julkaisut/stratl/julkaisusarja1/
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sesta työyksikön koulutukseen ja pää-
töksenteon suunnitteluun. Samassa yh-
teydessä kysyin julkaisujen asemasta 
keskustelunavaajana ja niiden hyödylli-
syydestä yksilön ja työyksikön kannal-
ta. Toiseksi kartoitin vastaajien näke-
myksiä julkaisujen mielenkiintoisim-
mista ja tärkeimmistä aihepiireistä. 
Kolmanneksi tiedustelin lukijakunnan 
mielipidettä julkaisujen kieli- ja il-
miasusta. 

Lähetin kyselyn 471 laitoksen postitus-
listalla olevalle henkilölle/ taholle. Vas-
tauksia kyselyyn tuli 136, jolloin vasta-
usprosentiksi tulee 29 %. Toteutin ky-
selyn internetiin tehdyllä kyselyalustal-
la.1 Tämän lisäksi lähetin joitakin kyse-
lykaavakkeita postitse sähköpostiosoit-
teiden puuttuessa. Kyselyn ajankohta 
29.7–14.8.2008 ei ollut kyselylle kaik-
kein otollisin. Kesäloma-aika luultavas-
ti laimensi vastaushalukkuutta huomat-
tavasti.  

Kyselytutkimuksen analyysi 

Analysoin kyselyn tuloksia prosenttija-
kaumien perusteella. Lisäksi analysoin 
muuttujien suhdetta toisiinsa yksinker-
taisen ristiintaulukoinnin ja tilastollisen 
merkitsevyystestauksen kautta.2 Posti-
tuslistalla olevista suurin osa on puolus-
tusvoimien palveluksessa olevia tai ol-
leita henkilöitä. Vaikka vastaukset 
kiinnostavat kokonaisuudessaankin, on 
mielenkiintoista selvittää myös muissa 
                                                 

                                                

1 Kiitos Jyrki Helmiselle avusta kyselytutkimuksen 
kysymysten muotoilussa ja Jussi Virralle kysely-
alustan graafisen ilmeen hoitamisesta. Erityinen 
kiitos alustan teknisen toteuttamisen hoitaneelle 
puolustusvoimien Koulutusportaalin palvelukes-
kuksen Matti Henttoselle. 
2 Kaikissa ristiintaulukoinneissa muuttujien vasta-
ukset eivät eronneet toisistaan tilastollisessa mieles-
sä merkitsevästi. Tällöin tulos kertoo vain tästä 
otoksesta, eikä tulosta voi yleistää koskemaan koko 
perusjoukkoa, eli tässä tapauksessa kaikkia posti-
tuslistalla olevia tahoja. Joissakin ristiintaulukoin-
neissa on havaittu tilastollista merkitsevyyttä, ja 
niiden yhteydessä tästä on mainittu. 

taustaorganisaatioissa työskentelevien 
näkemyksiä Strategian laitoksen julkai-
suista. Lisäksi tahdoin selvittää vertai-
lussa, minkälaisia muutoksia vastaajan 
ikä tai työmarkkina-asema tuo vastauk-
siin. Tämän takia tulosten analysoinnis-
sa pyrin tekemään analysointia sekä 
koko vastausjoukon vastauksista ja nii-
den suuntauksista yleensä että myös 
tiettyjen taustamuuttujien, kuten tausta-
organisaation, kautta.  
 
Olen keskittynyt tulosten analysoinnis-
sa muutamaan keskeisimmäksi koke-
maani seikkaan. Vertailuun taustaor-
ganisaation vaikutuksesta otin kysy-
mykset B1.1 ”Onko Strategian laitok-
sen tuottamaa tietoa käytetty yksikös-
sänne päätöksenteon suunnittelun tuke-
na?” ja B1.4 ”Onko Strategian laitoksen 
tuottamaa tietoa käytetty yksikössänne 
keskustelun avaajana?”.3 Toiseksi ver-
tailupariksi yhdistin puolustusvoimien 
ja puolustusministeriön vastaukset ja 
toiseen yhdistin kaikkien muiden taus-
taorganisaatioiden vastaukset.  Näistä 
vastauspareista on syytä huomioida se, 
että toisessa vertailujoukossa (puolus-
tusvoimat ja puolustusministeriö) puo-
lustusvoimien palveluksessa olevat ovat 
merkittävänä enemmistönä. Kysymys-
sarja C6:n toista väitettä ”Julkaisut 
haastavat/ kyseenalaistavat aihepiirinsä 
vallitsevia käsityksiä” analysoin myös 
taustaorganisaatioiden kautta.4 Tässä 
analyysissa muodostin toisen taustaor-
ganisaatiojoukon yhdistämällä yliopis-
tot ja muut tutkimuslaitokset. Toiseen 
taustaorganisaatiojoukkoon yhdistin 
kaikki muut taustaorganisaatiot. Vasta-
uksia julkaisujen hyödyllisyydestä tar-
kastelin vastaajien työmarkkina-aseman 
kautta. Tärkeimpinä ja mielenkiintoi-
simpina pidettyjä aihepiirejä vertailin 
paitsi ikäryhmien, myös taustaorgani-
saation kautta.  

 
3 Katso liite. 
4 Katso liite. 
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Vastaajakunnan profiili 
  
Huomattava osa Strategian laitoksen 
julkaisuista jaetaan puolustusvoimien 
eri yksiköihin. Tämä näkyy myös kyse-
lyyn vastanneiden taustaorganisaatioi-
den jakaumasta. Vastaajista on tai oli 
aikaisemmin ollut puolustusvoimien 
palveluksessa noin puolet (kuvio 1). 
Muiden taustaorganisaatioiden kohdalla 
hajonta oli huomattavan suurta. Yli-
opisto oli toiseksi suurin vastaajien 

taustaorganisaatio, sekin kuitenkin jää-
den noin 13 prosenttiin kaikista vastaa-
jista. Viiden yleisimmän taustaorgani-
saation joukkoon nousivat edellä mai-
nittujen lisäksi tiedotusvälineet sekä 
ulko- ja puolustusministeriö. Puolus-
tusministeriö jäi jopa hieman yllättäen 
vain noin seitsemään prosenttiin kaikis-
ta vastaajista. Viiden yleisimmän taus-
taorganisaation jälkeen muiden osuus 
jäi marginaaliseksi.  

 
Kuvio 1. Vastaajien taustaorganisaatio 

 
Kyselyyn vastanneista virassa tai toi-
messa oli merkittävä enemmistö, noin 
80 prosenttia. Eläkeläisiä vastaajista oli 
noin 13 prosenttia. Iältään suurin osa 
vastaajista (33,9 %) oli 45–54-vuotiaita, 
35–44-vuotiaiden ollessa seuraavaksi 
suurin ryhmä (22,79%) (kuvio 2). Suu-
rin osa vastaajista on sijoittunut ikä-
vuosiltaan 35-64 ikävuoden välille. 

Kun yli 65-vuotiaiden osuus jäi 11 pro-
senttiin ja 18–24-vuotiaita ei ollut vas-
taajissa lainkaan, voidaan todeta, että 
tähän kyselyyn vastanneista suurin osa 
on työelämäikäisiä. Noin 60 prosenttia 
vastanneista toimii työelämässä johta-
vassa asemassa, suunnittelevassa ase-
massa olevien (11,8 %) ja tutkijoiden 
(8,8 %) ollessa seuraavaksi suurimmat 
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ryhmät. Johtavassa asemassa toimivia 
oli vastaajista selkeä enemmistö. Tämä 
on mielenkiintoinen huomio ja korreloi 
ikäjakauman kanssa: johtavaan ase-
maan päästään yleensä keski-iässä. 18–
24-vuotiaiden puuttuminen vastaaja-
joukosta ei ole varsinaisesti yllättävää, 
sillä julkaisut suuntautuvat ennen kaik-
kea työelämässä jo toimiville. Opiskeli-
joiden osuus vastaajajoukosta on hyvin 
pieni. Opiskelijat eivät ole Strategian 

laitoksen julkaisujen ensisijainen koh-
deyleisö. Kysely ei tavoittanut opiskeli-
joita ja nuoria hyvin, mikä ei kuiten-
kaan välttämättä johdu siitä, etteivät 
nuoret ja opiskelijat lue Strategian lai-
toksen julkaisuja. Monet opiskelijoista 
tutustuvat julkaisuihin kirjastojen kaut-
ta, ja vaikka kysely lähetettiin myös 
kirjastoihin, on todennäköistä että se ei 
tavoittanut niinkään kirjastojen asia-
kaskuntaa vaan henkilökunnan.  

 
Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma 
 

 
Miksi Strategian laitoksen julkaisuja 
luetaan? 
 
Kyselyn mukaan tärkeimpiä syitä lukea 
laitoksen julkaisuja ovat ajankohtainen 
tutkimustieto ja mielenkiintoiset aiheet.  
Toisaalta julkaisujen työtehtäville tar-
joama tausta-aineisto koettiin myös tär-
keäksi. Ajankohtainen tutkimustieto  

 
 
 
näyttäisi kuitenkin olevan selkeästi suo-
situin syy Strategian laitoksen julkaisu-
jen lukemiselle (kuvio 3). 
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Kuvio 3. Tärkeimmät syyt lukea laitoksen julkaisuja 
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Strategian laitoksen julkaisut pää-
töksenteon suunnittelun tukena 
 
Kyselyä innoittaneita teemoja olivat 
kiinnostus julkaisujen vaikuttavuuteen 
vastaajien työhön. Tulosten mukaan 
päätöksenteon suunnittelun tukena Stra-
tegian laitoksen tuottamaa tietoa on 
käyttänyt 44,4 % vastanneista (kuvio 
4).  Puolustusvoimissa tai puolustusmi-
nisteriössä työssä olevista 56,6 % on 
sitä mieltä, että Strategian laitoksen 
tuottamaa tietoa on käytetty yksikössä 
päätöksenteon suunnittelun tukena. 
Muista taustaorganisaatioista samaa 
mieltä on huomattavasti pienempi mää-
rä, 29,3 % (kuvio 5). Epätietoisuus asi-
asta on myös huomattavasti suurempi 
muissa taustaorganisaatioissa kuin puo-
lustusvoimissa tai puolustusministeriös-
sä työskentelevissä. Muista taustaor-
ganisaatioista kantaansa ei osannut sa-
noa 25,9 % vastanneista kun puolustus-
voimissa ja puolustusministeriössä 
työskentelevien kohdalla vastaava luku 
oli 7,9 %.  
 

Taulukko 5 osoittaa kuinka huomatta-
vasti taustaorganisaatioiden vastauskäy-
rät eroavat toisistaan. Julkaisujen vai-
kuttavuus päätöksenteon suunnittelussa 
on selkeästi merkittävämpää puolustus-
voimissa ja puolustusministeriössä kuin 
muissa taustaorganisaatioissa.5 Tulos ei 
ole varsinaisesti yllättävä, sillä laitok-
sen julkaisujen aihepiiri on tiivisti sekä 
puolustusministeriön että puolustus-
voimien alaan kuuluvaa. Yksi laitoksen 
omista tavoitteista on tukea puolustus-
voimien pitkän aikavälin suunnittelua. 
Tässä se näyttäisi tämän tuloksen va-
lossa onnistuneen. Toisaalta huomioon 
on otettava se, että tämä tulos kuvaa 
vain julkaisujen vaikuttavuutta. Strate-
gian laitoksen tutkimustoiminnalla saat-
taa olla vaikutusta myös muiden kana-
vien kautta. Laitoksen tutkijat antavat 
lausuntoja tiedotusvälineissä ja lisäksi 
Strategian laitos järjestää seminaareja, 
joiden kautta tutkimustuloksia välittyy 
eteenpäin.   
 

                                                 
5 Tulos on tilastollisesti merkitsevä (χ² (1)=12.959, 
p= 0.002). 
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Kuvio 4. Strategian laitoksen tuottama tieto yksiköiden päätöksenteon suunnittelun 

tukena 
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Kuvio 5. Strategian laitoksen tuottama tieto päätöksenteon suunnittelun tukena                               

taustaorganisaation kautta vertailtuna 
 

 
 
Strategian laitoksen julkaisujen käyt-
tö koulutusmateriaalina, lähdeaineis-
tona ja asiantuntijoiden etsimisessä 
 
Vastaajista 40 prosenttia oli käyttänyt 
tai heidän yksikössään oli käytetty Stra-
tegian laitoksen julkaisuja koulutusma-
teriaalina. Asiantuntijoiden etsimisessä 
julkaisuja oli käyttänyt 53,3 % vastan-
neista. Huomattavin yksimielisyys vas-
taajien keskuudessa oli kysymyksessä 
julkaisujen asemasta lähdeaineistona.  
Vastanneista 90,4 prosenttia oli käyttä-

 
Strategian laitoksen julkaisut

nyt Strategian laitoksen tuottamaa tie-
toa lähdeaineistona (kuvio 6).  

 keskus-
lun avaajana 

ia vastanneista oli sitä 
ieltä, että Strategian laitoksen tuotta-

te
 
64,4 % prosentt
m
ma tieto oli toiminut keskustelun avaa-
jana. Taustaorganisaatiokohtaisia eroja 
ei ole selkeästi löydettävissä. Julkaisu-
jen vaikutus keskustelun avaajana puo-
lustusvoimissa ja puolustusministeriös-
sä  on  hieman  suurempi  kuin  muissa 
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Kuvio 6. Strategian laitoksen julkaisujen käyttö lähdeaineistona 

ustaorganisaatioissa mutta ero jää 7). Taulukon 5 kaltaisesti myös tässä 

                                                

                                                      
 
 

 
 
ta
noin kymmeneen prosenttiyksikköön. 
Puolustusvoimissa ja puolustusministe-
riössä toimivista 68,4 % oli sitä mieltä 
että julkaisut olivat toimineet keskuste-
lun avaajana ja muissa taustaorganisaa-
tioissa vastaava luku oli 58,6 % (kuvio  
 
 
 
 
 
 

ristiintaulukoinnissa epätietoisten mää-
rä on suurempi muissa taustaorganisaa-
tioissa kuin puolustusvoimissa ja puo-
lustusministeriössä työskentelevistä. 
Vastauskäyrät ovat taulukossa 7 hyvin 
samankaltaisia.6  
 
 
 
 

 
6 Taustamuuttujien väliset erot vastauksissa eivät 
ole tilastollisessa mielessä vakuuttavia (χ² (1)= 
1.459, p= 0.482). 
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Kuvio 7. Strategian laitoksen tuottama tieto keskustelun avaajana taustaorganisaa-

rategian laitoksen julkaisujen 
 

ysymyssarja C6:n kolmas väite ”Jul-

                                                

tion kautta vertailtuna 

 
  
St
haastavuus, kyseenalaistavuus ja
hyödyllisyys 
 
K
kaisut haastavat tai kyseenalaistavat 
aihepiirinsä vallitsevia käsityksiä” ai-
heutti vastauksiin suurehkoa hajontaa.7 
49,3 % vastaajista oli väitteen kanssa 
jonkin verran samaa mieltä, mutta jon-
kin verran tai täysin eri mieltä väitteen 
kanssa oli 19,2 prosenttia vastaajista. 
Huomattavan suurella osalla vastaajista 
(25 %) ei ollut kantaa tähän väitteeseen. 

 

Yliopistoihin ja muihin tutkimuslaitok-

7 Katso liite. 

siin kuuluvista 40,9 prosenttia oli jos-
sain määrin sitä mieltä, että Strategian 
laitoksen julkaisut haastavat tai kyseen-
alaistavat aihepiirinsä vallitsevia käsi-
tyksiä. Muista taustaorganisaatioista 
samaa mieltä oli jonkin verran suurem-
pi joukko, 58,4 %. Yliopistot ja muut 
tutkimuslaitokset näyttäisivät siis ole-
van kriittisempiä. Yliopistoissa on to-
dennäköisesti laajempi näkökulma alan 
tieteelliseen kirjallisuuteen ja toisaalta  
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Kuvio 8. Julkaisujen hyödyllisyys ja työmarkkina-asema 

rkemmat kriteerit kyseenalaistavuu-

ysymyssarja C6:n ensimmäisen väit-

                                                

 

 
 
ta
den käsitteelle.8  
 
K
teen ”Julkaisut ovat olleet hyödyllisiä 
teidän ja yksikkönne kannalta” kanssa 
täysin tai jonkin verran samaa mieltä on 
93,3 prosenttia vastanneista.9 Verratta-
essa työmarkkina-asemaa ja julkaisujen 
hyödyllisyyttä koskevaa väitettä näh-

 

dään mielenkiintoisia eroja vastausten 

8 Tässä ristiintaulukoinnissa jonkin verran ja täysin 
samaa mieltä olevien vastaukset on yhdistetty yh-
deksi vastausluokaksi (samaa mieltä -vastaus-
luokaksi) ja sama on tehty jonkin verran eri mieltä 
ja täysin eri mieltä -vastausvaihtoehtojen kanssa 
(yhdistetty eri mieltä -vastausluokaksi). Ristiintau-
lukoinnin osoittama ero on mielenkiintoinen ha-
vaintona tästä otoksesta mutta ei tilastollisesti mer-
kitsevä (χ² (1)=2.350, p=0.309).  
9 Katso liite. 

välillä. Julkaisut koetaan hyödyllisem-
miksi omalta ja yksikön kannalta opis-
kelijoiden ja eläkeläisten joukossa kuin 
virassa tai toimessa olevien joukossa 
(kuvio 8). Työelämän ulkopuolella ole-
vat näyttäisivät siis kokevan julkaisut 
hyödyllisimmiksi. On otettava kuiten-
kin huomioon, että virassa/ toimessa 
olevista suurin osa (60,9 %) on väitteen 
kanssa jonkin verran samaa mieltä. Li-
säksi työmarkkinaluokan ”muu” valin-
neissa on myös työelämässä, kuten 
määräaikaisessa työsuhteessa, olevia. 
Tarkasteltaessa kuviota 8 huomataan, 
että siirryttäessä kuvion oikeaan reu-
naan kaikki vastauskäyrät ovat joko  
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Kuvio 9. Tärkeimmät julkaisujen aiheet yksikön kannalta 
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nollatasossa tai hyvin lähellä sitä. Voi-

               
eet ovat kiin-

ärkeimpinä julkaisujen aiheina yksi-

                                                

daan siis sanoa, että vastaajia, jotka ei-
vät ole kokeneet julkaisuja lainkaan 
hyödyllisiksi on hyvin vähän kaikissa 
työmarkkinaryhmissä. Joissakin ryh-
missä tällaisia vastauksia ei ole tullut 
lainkaan.10  
                       
Mitkä julkaisujen aih
nostavimpia ja tärkeimpiä?  
 
T
köiden kannalta pidetään Suomen tur-
vallisuusympäristöä ja turvallisuuspoli-
tiikkaa. Vastausvaihtoehdoista myös 
kansainväliset ja kansalliset turvalli-
suuskysymykset, strategia sekä Suomen 
kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö 
olivat yleisiä. Nämä eivät kuitenkaan  
 
 

 

yltäneet turvallisuuspolitiikan ja Suo-
en turvallisuusympäristön saavutta-

päristö ja 
äryhmä 

a suosituinta vastausvaihto-
htoa (Suomen turvallisuusympäristö) 

                                                
10 Työmarkkina-asemasta johtuvat erot ovat mie-
lenkiintoisia, mutta eivät tilastollisesti vakuuttavia 
(χ² (1)=11.917, p= 0.452). 
 

m
miin lukemiin (kuvio 9).  
 
Suomen turvallisuusym
ik
 
Vertailtaess
e
ikäryhmän kautta huomataan, että tä-
män vastausvaihtoehto on ollut suosi-
tumpi iältään 45-vuotiaissa tai sitä van-
hemmissa kuin nuoremmissa ikäryh-
missä (kuvio 10).11 82,4 prosenttia 25–
34-vuotiaista on valinnut jonkin muun 
vastausvaihtoehdon. Tämä saattaa selit-
tyä nuoremman ikäluokan laajemmalla 
kansainvälistymisellä.  
 

 
11 Taustamuuttujien vastaukset myös erosivat toi-
sistaan tilastollisessa mielessä vakuuttavasti (χ² 
(1)=10.751, p= 0.030). 
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Kuvio 10. Ikäryhmä ja Suomen turvallisuusympäristö tärkeimpänä julkaisujen ai-
heena 
 

 
 
Kansainväliset konfliktit ja taustaor-
ganisaatio 
 
Kansainväliset konfliktit koettiin yksi-
kön kannalta yhdeksi tärkeimmistä jul-
kaisun aiheista.  Yhdistettäessä puolus-
tusvoimat ja puolustusministeriö ja ver-
rattaessa tätä paria muihin taustaorgani-
saatioihin, huomataan että muiden taus-
taorganisaatioiden keskuudessa kan-
sainväliset konfliktit on nähty tärkeäm-
pänä julkaisujen aiheena yksikön kan-
nalta kuin puolustusvoimissa ja puolus-
tusministeriössä. Puolustusvoimista ja  
 
 
 
 

 
puolustusministeriöstä 94,6 % on va-
linnut jonkin muun vaihtoehdon kun 
taas muiden organisaatioiden keskuu-
dessa vastaava luku on 74,1 % (kuvio 
11).12 Vaikka kansainväliset konfliktit 
vaikuttavat myös Suomen turvallisuus-
ympäristöön, niiden vaikutus on epä-
suoraa eikä siksi olekaan yllättävää, että 
turvallisuuspolitiikka ja Suomen turval-
lisuusympäristö koetaan puolustusvoi-
missa ja puolustusministeriössä tärke-
ämmäksi aiheena kuin kansainväliset 
konfliktit. 

                                                 
12 Taustaorganisaatioiden vastausten väliset erot 
ovat tilastollisesti merkitseviä (χ² (1)=11.043, 
p=0.001). 
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Kuvio 11. Taustaorganisaatio ja kansainväliset konfliktit tärkeimpänä julkaisujen 
aiheena  
 

 
 
Epäolennaisimmat julkaisujen aiheet 
 
Kysyttäessä epäolennaisimpia julkaisu-
jen aiheita vastaajat olivat kohtalaisen 
yksimielisiä. Afrikkaa, kansainvälisiä 
järjestöjä tai Aasiaa ei koeta kovin tär-
keiksi aiheiksi vastaajien keskuudessa 
(kuvio 12). Toisaalta vastauksissa myös 
mainittiin, että kaikki aiheet ovat mer-
kittäviä eikä vähiten tärkeätä ole edes 
aiheellista valita. Mielenkiintoista on, 
että strategia löytyy sekä tärkeimpien 
että vähiten tärkeiden aiheiden listan 
kärkipäästä. Strategia aiheena näyttäisi 
jakavan mielipiteitä melko lailla. Tähän 
saattaa vaikuttaa paitsi taustaorganisaa-
tio, myös asema työelämässä. Strategi-

an merkitys työyksiköille vaihtelee yk-
siköiden ydinosaamisen mukana. Toi-
saalta strategiaa ei välttämättä koeta 
käytännönläheiseksi aiheeksi.  
 
Afrikka nähdään selkeästi epäolennai-
simpana julkaisuaiheena. Tämä tulos on 
hieman yllättävä, sillä merkittävänä 
kehitysavunsaajana ja toisaalta useiden 
kriisinhallintaoperaatioiden kohdemaa-
na Afrikalla on merkitystä turvallisuus-
poliittisissa keskusteluissa. Strategian 
laitoksen vuoden 2006 Suomenlinna -
seminaari käsitteli kansainvälisen yh-
teisön ja eritoten Euroopan unionin 
mahdollisuuksia edistää turvallisuutta 
ja rauhaa Afrikassa. Kiinan  kasvattaes- 
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Kuvio 12. Vähiten tärkeät julkaisujen aiheet yksikön kannalta 
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sa painoarvoaan Afrikassa myös Eu-
roopan unioni on herännyt entistä sel-
keämmin ymmärtämään Afrikan merki-
tyksen 2000-luvulla. Tämän kyselyn 
perusteella Afrikka ei kuitenkaan näytä 
olevan suomalaisille turvallisuuspolitii-
kasta kiinnostuneille tahoille erityisen 
tärkeä aihe. Aasian, ja eritoten Kiinan, 
nousua ja sen merkitystä kansainväli-
selle järjestelmälle on analysoitu jo pit-
kään, kuitenkin vähäisesti Strategian 
laitoksen julkaisuissa. Kiinnostusta Aa-
siaan ei myöskään näytä olevan laajalti 
julkaisuja vastaanottavissa tahoissa. 
Vastaajat eivät myöskään ole erityisen 
kiinnostuneita terrorismista julkaisujen 
aiheena. Vaikka terrorismi mainitaan 
Turvallisuuspoliittisessa selonteossa 
yhtenä Suomen turvallisuusuhkista, sitä 
ei selkeästi nähdä olennaisena aiheena 
Strategian laitoksen julkaisuja vastaan-
ottavassa joukossa.13   
 
                                                 
13 Valtioneuvoston kanslia (2004): Suomen turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikka 2004. Valtioneuvoston 
selonteko VNS 6/2004. Edita. s.5. 

Julkaisujen aihepiirien kehittämis-
suunnat  
 
Julkaisuja toivottaisiin enemmän Suo-
men turvallisuusympäristöön, kansain-
välisiin ja kansallisiin turvallisuusky-
symyksiin sekä Suomen kansainväli-
seen sotilaalliseen yhteistyöhön liittyen 
(kuvio 13). Toisaalta on tärkeää huoma-
ta, että 19 % vastaajista oli tyytyväisiä 
nykyiseen tarjontaan. Lisäksi väitteen 
”Julkaisut ovat olleet ajankohtaisia” 
kanssa täysin tai jonkin verran samaa 
mieltä on 94,2 prosenttia vastanneista. 
Voidaankin sanoa, että julkaisut ovat 
onnistuneet käsittelemään ajankohtaisia 
ja lukijakunnalle relevantteja aiheita. 
Julkaisujen kiinnostavimpia aihepiirejä 
ovat vastaajien mielestä Suomen turval-
lisuusympäristö, turvallisuuspolitiikka 
sekä kansainväliset ja kansalliset turval-
lisuuskysymykset (kuvio 14). Aihepii-
rit, joista toivotaan lisää julkaisuja ja 
jotka koetaan kiinnostavimpina ovat 
yllätyksettömästi pitkälti samoja. Sa-
manlaista  jakaumaa  on  nähtävissä  jo  
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Kuvio 13. Mistä aihepiireistä tulisi olla enemmän julkaisuja? 
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Kuvio 14. Kiinnostavimmat julkaisujen aihepiirit 
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vastauksissa tärkeimmistä julkaisujen 
aiheista (kuvio 9).14  
                                                 

                                                                      

14 Näitä lukemia verrattaessa on huomioitava, että 
frekvenssilukemat ovat kokonaisuudessaan pie-
nempiä kuviossa 13 kuin kuvioissa 9 tai 14. Kysy-
mys ”Mistä aihepiireistä tulisi olla enemmän julkai-
suja?” on aiheuttanut enemmän hajontaa vastauk-
siin kuin kysymykset kiinnostavimmista ja tär-
keimmistä julkaisujen aiheista.   
 

Ikäryhmä ja turvallisuuspolitiikan 
kiinnostavuus 
 
Vastaajien keskuudessa turvallisuuspo-
litiikka oli yksi kiinnostavimmista ja 
tärkeimmistä julkaisujen aiheista. Ver-
rattaessa ikäryhmittäin turvallisuuspoli- 
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Kuvio 15. Ikäryhmät ja turvallisuuspolitiikan kiinnostavuus  
 

 
 
tiikan kiinnostavuutta, se ei ole erityi-
sen suosittu vastausvaihtoehto 45–54-
vuotiaiden keskuudessa (kuvio 15). 45–
54-vuotiaiden vastaukset poikkeavat 
muista ikäluokista merkittävästi sillä 
turvallisuuspolitiikan suosio on kohta-
laisen suurta kaikissa muissa ikäryh-
missä.15 Vastaajista suurin osa oli 45–
54-vuotiaita.  
 
Julkaisujen kieli- ja ilmiasu 
 
Julkaisujen jakelumuotona paperiversi-
olla on vahva asema. Vastaajista n.50 
% haluaa saada julkaisun paperiversio-
na henkilökohtaisesti. Yksikön yhteisen 
paperiversion haluaisi saada 25 % vas-
                                                 
15 Tulos on tilastollisesti merkitsevä (χ² (1)=10.502, 
p=0.033). 
 

tanneista. Noin 25 % vastanneista halu-
aisi saada julkaisun sähköisenä joko 
henkilökohtaisesti sähköpostin välityk-
sellä tai muulla tavoin.  
 
Strategian laitoksen julkaisutilaisuudet 
eivät kiinnosta vastaajia suuresti. Niistä 
on kiinnostunut vain 22,1 prosenttia 
vastanneista. Laitoksen esitelmät kiin-
nostavat vastaajia jonkin verran enem-
män. Vastaajakunnasta 41,2 % on kiin-
nostunut Strategian laitoksen esitelmis-
tä. Toisaalta n. 15 prosenttia vastaajista 
näkisi mielellään Strategian laitoksen 
tutkijat virkapaikallaan kertomassa tu-
loksistaan. Vastaajista 12,5 % ei ole 
kiinnostunut lainkaan julkaisutilaisuuk-
sista tai esitelmistä.  
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Strategian laitoksen julkaisuista suurin 
osa on suomeksi ja joitakin tutkimuksia 
julkaistaan englanniksi. Sen sijaan 
muilla kielillä julkaisutoimintaa ei käy-
tännössä ole. Vastaajista 16,2 % mie-
lestä julkaisut tulisi edelleenkin toimit-
taa suomeksi. Englannin kielen vahva 
ja edelleen vahvistuva asema tiedemaa-
ilmassa näkyy myös tämän kyselyn 
vastauksissa. Vastaajista 33,1 % mie-
lestä julkaisut tulisi saada sekä suomek-
si että englanniksi, 11 % mielestä aino-
astaan englanniksi ja 11 % mukaan 
suomeksi englanninkielisellä tiivistel-
mällä. Vastaajista 11,8 % mielestä tut-
kimukset tulisi julkaista sekä suomeksi, 
ruotsiksi että englanniksi. Englantia 
kaivataan julkaisukielenä nykyistä vah-
vemmin suomen rinnalle. Vastaajat 
ovat tyytyväisiä julkaisujen kieli- ja 
ilmiasuun. Vastaajista 83,1 % on täysin 
tai jonkin verran samaa mieltä väitteen 
”Julkaisujen yleinen kieliasu on hy-
vä”16 kanssa. Vastaavanlainen prosent-
tiluku saadaan myös väitteeseen ”Jul-
kaisujen yleinen ilmiasu on hyvä”17. 
Täysin tai jonkin verran samaa mieltä 
on tämän väitteen kanssa 82,4 % vas-
taajista. Kysyttäessä tärkeimpiä syitä 
lukea julkaisuja, erääksi syyksi määri-
teltiin ammatillinen kiinnostus julkaisu-
jen laadusta ja suunnittelusta. Kieli- ja 
ilmiasuun siis myös kiinnitetään huo-
miota.  
 
Johtopäätöksiä 

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian 
laitos julkaisee vuosittain useita tutki-
muksia. Osa laitoksen omista (ja myös 
muiden tutkijoiden tekemistä) tutki-
muksista koostuvista julkaisuista on 
saatavilla Maanpuolustuskorkeakoulun 
internet-sivujen kautta. Tämän lisäksi 
niitä postitetaan valtion organisaatioille, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja 
                                                 
16 Katso liite. 
17 Katso liite. 

viestintävälineille. Tutkimuksillaan 
Strategian laitos pyrkii osallistumaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tu-
kemaan puolustusvoimien suunnittelua. 
Lähtökohtanani tässä raportissa oli sel-
vittää ovatko Strategian laitoksen jul-
kaisuja vastaanottavat tahot tyytyväisiä 
julkaisuihin vai tulisiko julkaisutoimin-
nan linjaa kenties muuttaa. Lisäksi tah-
doin kartoittaa koetaanko Strategian 
laitoksen julkaisut hyödyllisiksi ja onko 
niillä vaikutusta työyksiköiden koulu-
tukseen, keskusteluun ja päätöksien 
valmisteluun.  

Lukijakunta näyttää etsivän julkaisuista 
ennen kaikkea ajankohtaista tutkimus-
tietoa. Tätä tutkimustietoa käytetään 
vastaajien keskuudessa laajalti lähdeai-
neistona. Julkaisut ovat onnistuneet 
herättämään keskustelua monissa työ-
yksiköissä, eikä hajontaa näytä juuri-
kaan olevan taustaorganisaatioiden vä-
lillä. Julkaisut ovat kuitenkin tarjonneet 
myös tausta-aineistoa ja tukea työtehtä-
vien suunnitteluun. Puolustusvoimissa 
ja puolustusministeriössä julkaisuilla on 
ollut suurempi vaikutus päätösten val-
misteluun kuin muissa taustaorganisaa-
tioissa. Julkaisuja pidetään vastaajien 
keskuudessa ajankohtaisina ja hyödylli-
sinä sekä omalta että työyksikön kan-
nalta. Ajankohtaisina ja hyödyllisinä 
julkaisuja piti yli 90 prosenttia vastan-
neista. Toisaalta on huomioitava, että 
kyselyyn oletettavasti vastasivat ni-
menomaan ne, jotka ovat kiinnostuneita 
Strategian laitoksen julkaisuista. Tut-
kimuksen perusteella julkaisut onnistu-
vat päätehtävissään hyvin, joskaan niitä 
ei ehkä nähdä tieteenalan terävimpänä 
kärkenä. Julkaisut yhdistävät käytän-
nönläheisyyttä ja teoriaa menestyksek-
käästi lukijakunnan tarpeisiin nähden.   

Strategian laitoksen julkaisuja luetaan 
paitsi yleisen tiedonjanon vuoksi, myös 
työhön liittyvän suunnittelun tukena. 
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Julkaisujen aihepiiritarjonta näyttää 
vastaavan hyvin lukijakunnan vaati-
muksia. Kartoituksen perusteella voi-
daan myös sanoa, että postituslistakäy-
täntöön ei ole tarvetta tehdä suuria 
muutoksia. Julkaisut näyttävät päätyvän 
tahoille, joita ne kiinnostavat ja joita ne 
myös hyödyttävät.  

Mielenkiintoisimpia ja tärkeimpiä jul-
kaisujen aihepiirejä koetaan olevan 
Suomen turvallisuusympäristö, turvalli-
suuspolitiikka, kansalliset ja kansainvä-
liset turvallisuuskysymykset, kansain-
väliset konfliktit sekä Suomen kansain-
välinen sotilaallinen yhteistyö. Joitakin 
eroja on havaittavissa taustaorganisaa-
tioiden ja eri ikäryhmien välillä. Julkai-
suja toivottaisiin enemmän Suomen 

turvallisuusympäristöön, kansainväli-
siin ja kansallisiin turvallisuuskysy-
myksiin sekä Suomen kansainväliseen 
sotilaalliseen yhteistyöhön liittyen. 
Suomen turvallisuusympäristö ja tur-
vallisuuspolitiikka nähdään huomatta-
vasti muita merkittävimpinä aihepiirei-
nä ja näiden aihepiirien julkaisuilla on 
siten myös oletettavasti eniten huomio-
arvoa vastaajien taustaorganisaatioissa. 
Toinen asia on, tuleeko yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen liikkumavaraa tar-
peettomasti (ja omatoimisesti) rajattua 
mikäli julkaistaan vain suosituimpia 
aihepiirejä koskevaa tutkimusta. Tut-
kimusten on hyvä paitsi osallistua yh-
teiskunnalliseen keskusteluun myös 
herättää sitä.  

 

 

 

 

ENGLISH SUMMARY 

The Impact of the Publications of the Department of Strategic and 
Defence Studies 
Sanna Vähänen 
 
The Department of Strategic and Defence Studies puts out several publications per 
year and distributes them to Finnish Defence Forces, other governmental agencies, 
universities and other interested parties. The purpose of the publications is to contrib-
ute to the fields of international relations and strategic studies, to support defence 
planning and to participate in national discussions. This survey was made to find out 
whether the publications have been considered useful by the readers, and whether the 
areas of emphasis in the publications are considered relevant. It turned out that the 
publications serve their purpose well. According to the results, there is no need to 
change the basic guidelines, although more material in English was called for. 
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LIITE: KYSELYLOMAKE 
 

A) Taustakysymykset  
 
A1. Ikäryhmä 
 
1 18-24v  
2 25-34v  
3 35-44v  
4 45-54v  
5 55-64v  
6 65v-   
 
A2. Asema työmarkkinoilla 
 
1 Opiskelija  
2 Virassa / toimessa  
3 Eläkeläinen / evp.  
4  Muu, mikä?______  
 
A3. Taustaorganisaatio 
 
1 Puolustusvoimat   
2 Puolustusministeriö   
3 Sisäministeriö   
4 Ulkoministeriö   
5 Muu ministeriö   
6 Tutkimuslaitos   
7 Yliopisto   
8 Tiedotusväline   
9 Puolue   
10 Kansalaisjärjestö   
11 Tieteellinen seura   
12 Edunvalvontajärjestö  
13 Kansainvälinen järjestö  
14 Muu, mikä___________  
 
A4. Asema työorganisaatiossa 
 
1  Johtava    
2  Suunnitteleva    
3 Avustava   
4 Kouluttava   
5 Tutkija    
6 Muu, mikä___________  
 
 
B) Julkaisujen vaikutus päätöksentekoon, suunnitteluun ja tutkimukseen  
 
B1. Onko Strategian laitoksen tuottamaa tietoa käytetty yksikössänne… 

 
B1.1. Päätöksenteon suunnittelun tukena?  

 
1 Kyllä    
2 Ei    
3 En tiedä    

 
B1.2. Lähdeaineistona? 

 
1 Kyllä    
2 Ei    
3 En tiedä    

 
B1..3.  Koulutusmateriaalina? 

 
1 Kyllä    
2 Ei    
3 En tiedä    

 
B1.4 Keskustelun avaajana? 

 
1 Kyllä    
2 Ei    
3 En tiedä    
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B1.5 Asiantuntijoiden etsimisessä? 

 
1 Kyllä    
2 Ei    
3 En tiedä    

 
B2. Kuinka monta henkilöä yksikössänne lukee Strategian laitoksen julkaisuja? 

 
1 0-3    
2 4-7    
3 8-    
 
B3. Mitkä ovat tärkeimmät syyt lukea laitoksen julkaisuja? 

Valitkaa 1-2 vaihtoehtoa. 
 
1 Ajankohtainen tutkimustieto    
2  Mielenkiintoiset aiheet    
3  Hyvin toimitetut ja laaditut julkaisut     
4  Julkaisut tarjoavat tärkeää tausta-aineistoa työtehtävien kannalta  
5 Julkaisut tukevat työtehtävien suunnittelua   
6 Päätöksenteon perustana / tukena    
7 Muu, mikä _______________________    
8 En lue julkaisuja     
 
B4. Valitkaa kaksi tärkeintä julkaisujen aihetta yksikkönne kannalta  
 
                        
 
1 Strategia     
2 Turvallisuuspolitiikka    
  
3 Kansainvälinen yhteistyö    
4 Kansainväliset konfliktit     
5 Suomen turvallisuusympäristö    
6 Suomen kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö   
7 Kansainväliset järjestöt    
8 Kansainväliset ja kansalliset turvallisuus- 

kysymykset     
9 Transatlantiset suhteet    
10 NATO     
11 EU      
12 Terrorismi     
13 Aasia     
14 Lähi-itä     
15 Afrikka     
16 Muu, mikä_____________    
  _____________________    
  _____________________    

 
B5. Valitkaa kaksi vähiten tärkeää julkaisujen aihetta yksikkönne kannalta  
 
                        
1 Strategia     

  
2 Turvallisuuspolitiikka    

  
3 Kansainvälinen yhteistyö    

  
4 Kansainväliset konfliktit     
5 Suomen turvallisuusympäristö    
6 Suomen kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö   
7 Kansainväliset järjestöt     
8 Kansainväliset ja kansalliset turvallisuus- 

kysymykset      
9 Transatlantiset suhteet     
10 NATO      
11 EU      
12 Terrorismi      
13 Aasia      
14 Lähi-itä      
15 Afrikka      
16 Muu, mikä_____________    

  _____________________    
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C) Julkaisujen sisällön ja julkaisutavan kehittäminen 

 
C1. Mitkä ovat kiinnostavimmat julkaisujen aihepiirit? 
 Valitkaa 1-3 vaihtoehtoa. 
 
1 Strategia      
2 Turvallisuuspolitiikka     
3 Kansainvälinen yhteistyö     
4 Kansainväliset konfliktit     
5 Suomen turvallisuusympäristö     
6 Suomen kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö    
7 Kansainväliset järjestöt     
8 Kansainväliset ja kansalliset turvallisuus- 

kysymykset      
9 Transatlantiset suhteet     
10 NATO      
11 EU     
12 Terrorismi      
13 Aasia      
14 Lähi-itä     
15 Afrikka     
16 Muu, mikä_____________     
  _____________________     
  _____________________     

 
C2. Mistä aihepiireistä tulisi olla enemmän julkaisuja?  

Valitkaa 1-3 vaihtoehtoa. 
     
1 Strategia      
2 Turvallisuuspolitiikka     
3 Kansainvälinen yhteistyö     
4 Kansainväliset konfliktit     
5 Suomen turvallisuusympäristö     
6 Suomen kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö    
7 Kansainväliset järjestöt     
8 Kansainväliset ja kansalliset turvallisuus- 

kysymykset      
9 Transatlantiset suhteet    
10 NATO      
11 EU     
12 Terrorismi      
13 Aasia      
14 Lähi-itä     
15 Afrikka     
16 Muu, mikä_____________     
  _____________________     
17 Tyytyväinen nykyiseen tarjontaan     

 
C3. Haluatteko saada julkaisumme jatkossa…  

 
         

1 Paperiversiona henkilökohtaisesti   
2 Sähköpostilla henkilökohtaisesti   
3 Yksikköönne yhteisenä paperiversiona    
4 Yksikköönne yhteisenä sähköpostilla   
5 Muu, miten?__________________   
6 En lainkaan    

 
C4. Millä tavalla haluaisitte saada tietoa laitoksen tutkimuksista? 

 
       1 Olen kiinnostunut Strategian laitoksen julkaisutilaisuuksista   
       2  Olen kiinnostunut Strategian laitoksen esitelmistä   
       3 Haluaisin, että tutkijat tulisivat virkapaikallemme kertomaan tuloksistaan  
       4 Muu, miten?_______________________________________  
       5 En ole kiinnostunut tällaisista tilaisuuksista   
 

C5. Millä kielellä julkaisut / tutkimukset tulisi julkaista?  
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto 

 
1 Suomi     
2 Ruotsi     
3 Englanti     
4 Suomeksi englanninkielisellä tiivistelmällä  
5 Muu, mikä____________   
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C6. Mitä mieltä olette seuraavista Strategian laitoksen julkaisuja koskevista väittämistä?  

 
Täysin Jonkin verran Ei kantaa Jonkin verran Täysin eri mieltä

  samaa mieltä samaa mieltä  eri mieltä
           

 
Julkaisut      
  
ovat olleet hyödyllisiä  
teidän ja yksikkönne kannalta      
 
Julkaisut ovat olleet      
ajankohtaisia      
  
 
Julkaisut haastavat/      
kyseenalaistavat aihepiirinsä 
vallitsevia käsityksiä      
 
Julkaisujen yleinen kieliasu on      
hyvä       
 
Julkaisujen yleinen ilmiasu on      
hyvä       
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