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Sivu 2

Selvityksen tausta ja toteutus

Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden
toimintaedellytyksiä parannetaan?"

Korkeakouluille annettu itsenäisen oikeushenkilön asema
Suurin osa tutkimuslaitoksista edelleen tilivirastoja
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Selvityksen tausta ja toteutus

Miten erilaiset oikeusasemat vaikuttavat yhteistyöhön?

Johtuvatko yhteistyön esteet lainsäädännöstä vai
toimintatavoista?

Selvitystyön aikana korkeakoulukeksintölain
muuttamisen valmistelu päätettiin aloittaa virkamiestyönä

Selvitykseen tehtiin noin 20 haastattelua
Haastateltavat olivat pääasiassa korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten hallinnon edustajia sekä järjestöjen
edustajia
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Selvityksen teemoista

Oikeusasema Yhteistyön
pullonkaulat

Korkeakoulukeksintölaki
Yhtenäiset

käytännöt, esim.
mallisopimukset?
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Toimintasuosituksia 1:
Oikeusasema ja lainsäädäntö

Erilaista oikeusasemaa ei koeta yhteistyön esteeksi

Itsenäisestä oikeusasemasta voi kuitenkin olla hyötyä

Tutkimuslaitosten hallintomuodon suhteen ei näytä
olevan kaikille sopivaa yhtä ratkaisua

Jos muutosta halutaan, hallintomalli kannattaa harkita
tutkimuslaitoskohtaisesti
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Toimintasuosituksia 2:
Asenteet, rahoitusmalli ja ohjaus

Asenteet koetaan merkittäväksi yhteistyön esteeksi
Etenkin yliopistoissa asenteisiin vaikuttaa erityisesti
rahoitusmalli, joka korostaa julkaisujen merkitystä

Rahoitusmalli ei palkitse yhteistyöstä eikä tutkimustulosten
kaupallistamisesta

Liikkuvuus sektoreiden välillä koetaan yhteistyötä merkittävästi
edistäväksi asiaksi

Haasteita syntyy mm. jännitteistä viranomaistehtävien ja
liiketoiminnan harjoittamisen välillä
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Toimintasuosituksia 2:
Asenteet, rahoitusmalli ja ohjaus

Sisällytetään yliopistojen rahoitusmallin olemassa olevaan
julkaisukoriin yhteistyön kannusteita siten, että yliopistot
voisivat saada resurssinsa paitsi julkaisujen myös
vaihtoehtoisesti esimerkiksi yritysyhteistyön,
hyödynnettyjen patenttien ja syntyneiden yritysten
perusteella
Kehitetään tarvittaessa kvalitatiivisia mittareita
Pohditaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
kannusteiden lisäämistä rahoitusmalliin ja/tai ohjaukseen
myös ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osalta
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Toimintasuosituksia 2:
Asenteet, rahoitusmalli ja ohjaus

Ohjaavat ministeriöt voisivat kartoittaa soveltamiaan
toimintatapoja ja pyrkiä yhtenäistämään toimintatapojaan
sen mukaan, mikä toimintatapa toimivin

Tutkimuslaitoskohtaisesti voidaan tarkastella myös sitä,
olisiko tietyn tutkimuslaitoksen kohdalla
viranomaistoiminnat syytä erottaa omaksi yksikökseen,
mikäli jännitteet viranomaistoiminnan ja liiketoiminnan
välillä näyttäytyvät liian suurina
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Toimintasuosituksia 3: Yhteistyöstä
sopiminen ja immateriaalioikeudet

Sopimus- ja immateriaaliasioissa kaivataan selkeyttä

Kasvatetaan sopimus- ja immateriaalioikeusosaamista ja
varmistetaan, että osaavat resurssit ovat
sektoriyhteistyötä tekevien saatavilla

Harkitaan yhteisten mallisopimuspohjien laatimista -
tulisi olla riittävän helppokäyttöiset ja samalla sillä tavoin
joustavat, että ne mahdollistavat tapauskohtaisen
räätälöinnin
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