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Elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Digitalisaatio ja 

globalisaatio ovat kuitenkin muuttaneet toimintaympäristöä. Digitalisaatio ja perinteisten toi-

mialojen rakenteelliset murrokset haastavat kehittyneet taloudet uusiutumaan ja etsimään 

uusia kasvualoja.  

Talouden uudistumisessa keskeisessä asemassa ovat uudet innovaatiot. Tiedon määrän ja 

saatavuuden nopea kasvu, viestintäteknologian kehitys sekä arvoverkostojen globalisoitumi-

nen ovat muuttaneet myös innovaatiotoimintaa. Nämä kehityskulut ovat vahvistaneet yhteis-

työn ja avoimuuden merkitystä innovaatiotoiminnassa. Uudet ideat jalostuvat uusiksi tuotteik-

si ja palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti usean eri toimijan vuorovaikutuksessa.  Tä-

män vuoksi tarvitaan yhä enemmän yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä 

sekä avoimuutta ja osaajien liikkuvuutta yli sektorirajojen.    

Yhteistyön edistämiseksi ehdotamme seuraavia toimenpiteitä. 

• Elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä voidaan edistää oi-

keilla kannusteilla ja tukemalla osaajien liikkuvuutta sektorien välillä.  

 

• Myös liikkuvuutta voidaan edistää oikeilla kannusteilla. Yksilön osaamista ja verkostoi-

tumista kehittävä liikkuvuus erilaisten organisaatioiden välillä olisi nykyistä paremmin 

huomioitava esimerkiksi tutkijoiden meritoitumisessa. Sektoreiden välillä voidaan 

myös etsiä uusia toimintamalleja, joilla helpotetaan palvelussuhteiden eroista johtuvia 

liikkuvuuden esteitä. Toimivien toimintamallien luominen edellyttää yhteistyötahtoa ja 

yhteistyömyönteistä asennetta. 

 

• Sektorien välisen yhteistyön lisäämiseksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutki-

muslaitosten rahoitusmalleihin tulisi sisällyttää kannusteita ja mittareita yhteiskunnalli-

selle vaikuttavuudelle ja sen osana elinkeinoelämävaikutuksille. 
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• Yhteistyön ja yhteistyöverkostojen (ml. ekosysteemit) kehittämiseen ja rakentamiseen 

tarvitaan uudenlaisia ”ekosysteemipalveluita” perinteisten yrityspalveluiden rinnalle. 

Yhteistyön kehittämiseen tarvitaan esimerkiksi yhteistyöalustoja, jotka edistävät toimi-

joiden (elinkeinoelämä, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori) yhteistyötä, 

tiedonvaihtoa ja yhteisen vision muodostamista. Tällaiset alustat edustavat uuden-

tyyppisiä ekosysteemipalveluja, ja ne voidaan ymmärtää fyysisinä, digitaalisina ja so-

siaalisina yhteistyöalustoina, jotka palvelevat yhteistyön ja toimijoiden välisten linkkien 

muodostumista ja koordinaatiota. 

Toimintatapojen muutos avain vahvempaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten 

ja elinkeinoelämän yhteistyöhön 

Viime vuosina korkeakouluista on tehty itsenäisiä oikeushenkilöitä. Suurin osa valtion tutki-

muslaitoksista on kuitenkin edelleen ministeriöiden hallinnonalaan kuuluvia tilivirastoja. Elin-

keinoelämän yritykset ovat tyypillisesti osakeyhtiöitä. Erot toimijoiden oikeusasemissa eivät 

ole yhteistyön varsinainen este. Itsenäisestä oikeusasemasta nähdään tosin olevan myös 

mahdollisia hyötyjä, kuten päätöksenteon helpottuminen sekä mahdollisuus laitoskohtaisten 

ratkaisujen kokeilemiseen ja käyttöönottoon. Tutkimuslaitosten toisistaan poikkeavista roo-

leista ja viranomaistehtävistä johtuen laitosten mahdollista oikeusaseman ja hallintomallin 

muuttamista tulisi kuitenkin harkita tapauskohtaisesti. 

Merkittävimmät sektorien välisen yhteistyön esteet tai hidasteet johtuvat selvityksen mukaan 

asenteista ja toimintatavoista, joihin voidaan vaikuttaa erilaisilla yhteistyötä edistävillä kan-

nusteilla. Esimerkiksi tällä hetkellä yliopistojen rahoitusmalli ohjaa julkaisujen merkitystä ko-

rostavaa urasuunnittelua, mikä ei palkitse yhteistyöstä eikä tutkimustulosten kaupallistami-

sesta.  

Myös yritysyhteistyöllä tulisi olla merkitystä tutkijan meritoitumisessa. Jos sektorien välistä 

yhteistyötä halutaan lisätä, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rahoitus-

malleihin tulisi sisällyttää kannusteita ja mittareita yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja sen 

osana elinkeinoelämävaikutuksille. 

Yhteistyön käynnistämistä ja käytännön toteuttamista todennäköisesti helpottaisi myös, jos 

immateriaalioikeuksiin ja sopimuksiin liittyvää osaamista vahvistetaan. Helppokäyttöisten ja 

tarvittaessa tapauskohtaisesti räätälöitävissä olevien mallisopimuspohjien laatiminen sekto-

reiden välisenä yhteistyönä voisi helpottaa ja nopeuttaa yhteistyöstä sopimista ja samalla 

vahvistaa sopimusosaamista.   

Yhteistyön ja yhteistyöverkostojen kehittämiseen ja rakentamiseen tarvitaan 

uudenlaisia ”ekosysteemipalveluita” 

Elinkeinoelämän ja tutkimuksen välisen käytännön yhteistyön tukemiseen on suunnattava 

voimavaroja. Oikein toteutetuilla yrityspalveluilla on suuri merkitys tutkimuksen ja elinkei-

noelämän yhteistyön edistämisessä ja ekosysteemien kehityksessä.  

Monissa maissa on syntynyt erityisesti alue- ja paikallistasolla toimivia ekosysteemien fasili-

tointiin erikoistuneita yrityspalveluita ja toimintamalleja eli ns. ”ekosysteemipalveluita”. Niiden 

keskeinen lisäarvo on tuoda yhteen eri toimijoita ja edistää niiden välistä vuoropuhelua. Sitä 

kautta yrityspalvelut auttavat rakentamaan ekosysteemien kehittymisen kannalta tärkeää 

vuorovaikutusta, toimijoiden välistä luottamusta sekä sektorien välistä liikkuvuutta. 
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Politiikan kannalta olennaista on huomioida, että eri vaiheessa olevat ekosysteemit tarvitse-

vat erilaista tukea ja toimenpiteitä. Varhaisemmassa vaiheessa olevien ekosysteemien osalta 

huomiota tulisi kohdistaa erityisesti yhteisen vision rakentamiseen ja sitä tukeviin perusinves-

tointeihin (esim. tutkimuspohjan ja infrastruktuurin rakentamiseen). Kasvuvaiheessa olevissa 

ekosysteemeissä korostuvat erityisesti tarve elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyöverkos-

tojen kehittämiseen sekä myös startup-yritystoiminnan edistämiseen. Sen sijaan kypsyysvai-

heen saavuttaneet ekosysteemit ovat usein melko itsenäisiä ja rakentuvat paljolti avainyritys-

ten toiminnan ympärille. Tässä vaiheessa olevat ekosysteemit kykenevät myös houkuttele-

maan usein hyvin yksityisiä pääomia, jolloin julkisen sektorin rooli on tyypillisesti pienempi. 

Elinkeinoelämän ja tutkimuksen välisen yhteistyön toimivuus on kuitenkin tärkeää ekosys-

teemin jatkuvaa uusiutumista silmällä pitäen.  

Käytännössä tällaiset ekosysteemiset yrityspalvelut kohdistuvat yksittäisten toimijoiden sijaan 

yritysten ja korkeakoulujen sekä muiden ekosysteemien toimijoiden muodostamiin verkostoi-

hin. Näin ne voivat edistää elinkeinoelämän ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Monesti yhteis-

työtä edistävät ja hyvin toimivat yrityspalvelut ovat eräänlaisia alustoja, jotka yhdistävät yri-

tyksiä ja muita toimijoita muihin kansallisiin ja alueellisiin yrityspalveluihin, t&k-

infrastruktuuriin, osaamiseen ja rahoitukseen.  

Koska kaikki ekosysteemit ovat erilaisia ja ne uudistuvat jatkuvasti myöskään yrityspalveluita 

ei ole mielekästä tarkastella innovaatioita ja kasvua tuottavana koneistona, vaan jatkuvasti 

muuttuvana palveluekosysteeminä. Tämä edellyttää yrityspalveluilta joustavuutta ja kykyä 

uusiutua ja vastata alati muuttuviin tarpeisiin. Sen vuoksi ekosysteemisten yrityspalveluiden 

kehittämisessä tulisi korostaa kokeilevuutta ja ”fail fast” -kulttuuria, jossa toimintamalleja tes-

tataan ja pilotoidaan yhdessä ekosysteemin toimijoiden kanssa. 
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