
Menestyvät yliopistot

Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi 

ja menestyksen saavuttamiseksi



Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä

Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja myös 

kansanvälisesti kilpailukykyinen yliopistosektori on tärkeä kilpailukykytekijä.

Yliopistot ovat yrityksille tärkeitä yhteistyökumppaneita ja tärkeä linkki 

ketjussa kun Suomeen synnytetään uutta osaamispohjaista kasvua.

Myös yliopistosektori on yhä alttiimpi Suomen ulkopuolelta tuleville 

muutosvoimille. Kansainvälinen kilpailu kasvaa erityisesti tutkimuksessa, 

mutta myös opetuksessa.

Tarvitaan rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä opetuksen että 

tutkimuksen laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden vahvistamista. 



Tuleva menestys vaatii haasteiden ymmärtämistä ja 

yhteistä ratkaisuhalua

Globaali kilpailutilanne kiristyy

Kilpailu parhaista osaajista kasvaa

Julkisen talouden haasteet jatkuvat

Nykyistä vahvempi yliopistojen roolitus?



Vahvoista rooleista menestymisen mahdollisuus

 Kansainvälisen tason tutkimus- ja koulutusyliopistoja, jotka
 houkuttelevat ulkomailta parhaita opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita

 sijoittuvat hyvin useissa kansainvälisissä, oman toimintansa kannalta relevanteissa   

yliopistovertailuissa

 tarjoavat tutkintoja tohtoritasolle kaikilla tutkimuksensa aloilla

 Erikoistuneempia, profiililtaan terävämpiä yliopistoja, jotka
 painottuvat erityisesti työelämän tarpeet huomioivaan laadukkaaseen koulutukseen

 omaavat terävän kilpailukykyisen tutkimusprofiilin

 tarjoavat tutkintoja tohtoritasolle tutkimuksensa kärkialueilla

Yliopistosektorin toimijat voisivat olla:

yliopistovertailuissa

Elinkeinoelämälle molemmat roolit ovat tärkeitä



Vaikuttavaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa 

voidaan mitata
Yliopistoilta odotetaan sivistyksellisen koulutus- ja perustutkimustavoitteiden 

lisäksi yhteiskunnallista vaikuttavuutta mm. elinkeinoelämäyhteistyön osalta

 Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

Tätä vaikuttavuutta voidaan osoittaa mm. seuraavien osa-alueiden mittareilla:
 Kansainvälisen tason osaaminen ja kilpailukyky

 Laadukas ja vaikuttava koulutus



 Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

 yritysten kanssa tehtyjen julkaisujen määrää

 yritysten kanssa tehtyjen, saatujen ja  

hyödynnettyjen patenttien tuomaa arvoa

 aineettoman pääoman ja osaamisen  

kaupallistamista yritysten kanssa
 esim. luomalla liiketoimintamalleja tai 

palvelukonsepteja

 yrityksiltä saadun tutkimusrahoituksen  

määrää

yritysten kanssa tehtyjen julkaisujen määrää

yritysten kanssa tehtyjen, saatujen ja 

hyödynnettyjen patenttien tuomaa arvoa

aineettoman pääoman ja osaamisen 

kaupallistamista yritysten kanssa
esim. luomalla liiketoimintamalleja tai 

palvelukonsepteja

yrityksiltä saadun tutkimusrahoituksen määrää

+ Luomalla uutta yritystoimintaa, mittaamalla:

 uusien yliopistolähtöisten startup–yritysten arvoa

Mittaamalla:

uusien yliopistolähtöisten startup–yritysten arvoa



 Kansainvälisyys- ja laatumittarit

 kilpailullisen ulkopuolistutkimusrahoituksen 

 ulkomaisten yritysten ostamien 

tutkimushankkeiden lukumäärää ja volyymia

 ulkomaisen muun rahoituksen määrä

 Kansainvälisen tason osaaminen 

ja  kilpailukyky mittaamalla

Kansainvälisen tason osaaminen 

ja  kilpailukyky, mittareina:

 tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

 kandiopiskelijoiden antaman palautteen laatu

 opiskelijoiden koulutusta vastaava työllistyminen

 koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

 Kansainvälisen tason osaaminen 

ja  kilpailukyky mittaamalla

Laadukas ja vaikuttava 

koulutus, mittareina:

kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä

ulkomaisten yritysten ostamien 

tutkimushankkeiden lukumäärä ja volyymi

ulkomaisen muun rahoituksen määrä

tavoiteajassa valmistuvien opiskelijoiden määrä

kandiopiskelijoiden antaman palautteen laatu

opiskelijoiden koulutusta vastaava työllistyminen

koulutuksen yleinen työelämävastaavuus*

* vaatii vuorovaikutteisen prosessin luomisen



Elinkeinoelämä tukee yliopistojen muutosprosessia

Elinkeinoelämän yhteinen näkemys:

 Ei enää lisäleikkauksia koulutussektorille, budjettirahaan eikä kilpailtuun  

tutkimusrahoitukseen

 Suomelle tarvitaan yhteinen visio yliopistosektorista vuonna 2025

 Uudistuville ja menestyville yliopistoille tarvitaan työrauha ja resurssit 

tehdä tarvittavat muutokset autonomiansa puitteissa.

Ei enää lisäleikkauksia koulutussektorille, budjettirahaan eikä 

kilpailtuun  tutkimusrahoitukseen.

Suomessa tarvitaan yhteinen visio yliopistosektorista vuodelle 2025

osaksi OECD-maaraportin viitoittamaa laajempaa innovaatiojärjestelmän 

tulevaisuuskuvaa.

Uudistuville ja menestyville yliopistoille tarvitaan työrauha ja resurssit

tehdä tarvittavat muutokset autonomiansa puitteissa.
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