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Yhdyn pääosin raportin johtopäätöksiin ”Erilaista
oikeusasemaa ei koeta yhteistyön esteeksi.”

Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä olisi hyvä vielä
lisätä.

Tutkimuslaitokset eivät aina voi/niiden ei kannata tehdä
yhteistyötä yksittäisen yrityksen kanssa.

Ihan aina suora yritysyhteistyö ei onnistu, mutta usein löytyy
ratkaisu.

Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyö on jopa
aktiivisempaa kuin raportissa todetaan ja nykyinen
yliopistojen rahoitusmalli tukee sitä.
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Puheenvuoron sisältö:



Tausta: tutkimuslaitosten ”perusta”
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Yliopistot

Tutkimusta Opetusta

Tutkimusta Asiantuntemusta

Tutkimuslaitokset



Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä
olisi hyvä vielä lisätä
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Yliopistot

Tutkimusta Opetusta

Tutkimusta Asiantuntemusta

Tutkimuslaitokset Kunnat
Maakunnat, ELYt
Valtioneuvosto
EU
YK ja Kv. järjestöt

Yritykset, järjestöt, kansalaiset
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Tutkimuslaitokset eivät aina voi / niiden ei
kannata tehdä yhteistyötä yksittäisen
yrityksen kanssa

12.11.2012



A. SYKE ei pystynyt vastaanottamaan yritykseltä lahjoitusta
B. SYKE ei myöntänyt yrittäjälle sivutoimilupaa

Ratkaisut löytyivät kun näkökulma vaihdettiin
organisaatiokeskeisestä innovaatioekosysteemikeskeiseen

Tapauksessa A. toiminnassa oli mukana SYKEn ja yrityksen
lisäksi yliopisto, kunnan toimijoita ja järjestöjä. Lahjoituksen
vastaanotti järjestö.

Tapauksessa B. tutkija irtisanoutui ja toimii nyt yliopiston
professorina. Edistetään liikkuvuutta sektoreiden välillä (s 63).
Yhteistyö vilkasta projektitasolla.
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Aina suora yritysyhteistyö ei onnistu,
mutta ratkaisu kuitenkin löytyy:
2 esimerkkiä



Vuonna 2016 SYKEllä 619 julkaisua, joista 251
vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, näistä 79% oli
kirjoitettu SYKEn ja yliopistojen tutkijoiden yhteistyönä.

Kaikki SYKEssä käynnissä olevat STN hankkeet ovat
konsortiohankkeita, joissa on mukana SYKEn lisäksi
yliopisto(ja), monet VN-TEAS hankkeista ovat
konsortiohankkeita, joissa on mukana SYKEn lisäksi
yliopisto ja usein konsulttiyritys. Vuosina 2014-2016
aloitetuista akatemiahankkeista (13) 12 on
konsortiohankkeita ja yhtä lukuun ottamatta mukana on
yliopisto.

Yhteistyön ansiosta syntyy enemmän julkaisuja ja
väitöskirjoja ja se tuo nykyisen rahoitusmallin kautta rahaa
yliopistoille.
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Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyö
on jopa aktiivisempaa kuin raportissa
todetaan (s. 56) ja nykyinen yliopistojen
rahoitusmalli tukee sitä (s. 59)
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Kiitoksia


