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Sisältö: 
 
Euroopan komission tiedonanto "Uusi kumppanuus korkeakoulujen 
nykyaikaistamiseksi: korkeakoulujen ja yritysten välisen vuoropuhelun EU-
foorumi" julkaistiin huhtikuussa 2009. Se on tärkeä toimi, jolla lähennetään 
yhteisön korkeakouluja ja yritysmaailmaa. Tiedonannossa arvioidaan 
aiempia toimia ja tehdään ehdotuksia korkeakoulujen ja yritysten välisen 
vuoropuhelun yhteydessä toteutettaviksi toimiksi.  
 
Seuraavassa esitellään Deloitten analyysi korkeakoulujen ja yritysten 
välisestä vuoropuhelusta yhteisössä ja annetaan suosituksia vuoropuhelun 
kehittämiseksi. 
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TIIVISTELMÄ 

Muutoksiin mukautuminen on entistä tärkeämpää, mikäli EU:n jäsenvaltiot haluavat pysyä 
tuottavina ja kilpailukykyisinä. Tilanteessa, jossa tieto ja innovaatiot ovat EU:n tärkeimpiä 
valtteja – erityisesti maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä kaikilla aloilla – jäsenvaltioiden 
on toimittava ennakoivasti voidakseen paremmin varautua tuleviin haasteisiin. 
Taloudellinen taantuma korostaa tarvetta lisätä joustavuutta ja parantaa 
mukautumiskykyä. Ottaen huomioon korkeakoulujen ja yritysten toisiaan täydentävät 
roolit, niiden merkitys yhteisön taloudellisen elpymisen kannalta sekä pyrkimys varmistaa, 
että työmarkkinoille tulevien ihmisten taidot ja työnantajien tarpeet kohtaavat, on 
olennaisen tärkeää, että nämä kaksi tahoa tekevät yhteistyötä.  

Euroopan komission käynnistämä korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu on 
suonut siihen osallistuville tahoille hyvän tilaisuuden verkostoitua ja jakaa hyviä käytäntöjä. 
Korkeakoulujen, liikeyritysten ja mahdollisten yhteistyömuotojen moninaisuus edellyttää 
joustavaa ja vastaanottavaista lähestymistapaa, jotta vastataan eri elimien tarpeisiin, 
painopistealoihin ja vaatimuksiin yhteisössä. 

Korkeakoulujen ja yritysten välisen vuoropuhelun merkitystä yhteisössä korostettiin 
yksiselitteisesti komission vuonna 2006 antamassa tiedonannossa "Tuloksia korkeakoulujen 
nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot". Tekstissä vastattiin pyyntöön, 
jonka Eurooppa-neuvosto esitti lokakuussa 2005 sellaisten korkea-asteen koulutuksen 
toimialojen määrittämiseksi, joilla voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä koskevaa 
strategiaa. 

Tiedonannossa luotiin katsaus yhteisön korkeakoulujen nykyaikaistamisen tilaan. 
Todettakoon korkeakoulujen ja yrityksien välisestä yhteistyöstä, että komissio lupasi 
käynnistää korkeakoulujen ja yrityksien yhteistyöfoorumin sekä julkaista tiedonannon 
aiheesta vuonna 2009. 

Komissio järjesti ensimmäisen foorumin helmikuussa 2008 ja toisen foorumin vuotta 
myöhemmin. Osallistujat pitivät myönteisinä näitä tilaisuuksia, joissa oli mahdollista 
verkostoitua ja jakaa uusia esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Toisen foorumin päätelmissä 
korostettiin, että on tärkeää parantaa hyvien käytäntöjen saatavuutta ja ymmärtää, mitkä 
ovat tärkeimpiä menestystekijöitä. Jotkut osallistujat kyseenalaistivat kuitenkin foorumin 
tulevaisuuden ja sen elinkelpoisuuden, mikäli se toimii jatkossakin pelkkänä 
verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen mahdollistavana alustana.  

Komission lupaama tiedonanto julkaistiin huhtikuussa 2009. Siinä esitettiin 
yhteisymmärrykseen perustuva kanta siihen, mitä korkeakoulujen ja yritysten välisen 
yhteistyön avulla oli saavutettu, sekä seuraaviin toimiin vuoropuhelun tehostamiseksi 
yhteisössä. 

Vaikka foorumiin osallistuneiden antama palaute oli yleensä myönteistä, vuoropuhelun 
vaikutusta rajoittaa se, että tarkasteltavaksi valitut esimerkit eivät täysin edustaneet 
korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön koko skaalaa, samoin kuin se, että muilla 
kuin foorumiin osallistuneilla on rajoitettu pääsy hyviin käytäntöihin. Vuoropuhelun 
vaikutuksista ei myöskään ole saatavilla tietoa, varsinkaan sellaisista korkeakouluista ja 
yrityksistä, jotka eivät vielä toimi aktiivisesti korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön 
kehyksessä. 
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Yhteistyön kehittämiseksi korkeakoulujen ja yritysten välisessä vuoropuhelussa olisi 
pyrittävä varmistamaan, että valitaan edustavia esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja että 
niillä tuetaan yhteistyön aloittamisesta kiinnostuneita korkeakouluja ja yrityksiä. 

Toiminnan yhtenäisyyden takaamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä 
korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä tukevien Euroopan komission ohjelmien 
näkyvyyden varmistamiseksi kyseiseen alaan liittyviä komission toimia olisi koordinoitava 
työryhmässä, johon kuuluisi edustajia kaikista asianomaisista pääosastoista. 
Yhteisvaikutusta olisi myös kehitettävä yhteisön ulkopuolella, erityisesti niiden 
kokemuksien pohjalta, joita komissio on saanut Tempus-ohjelmaan kuuluvien valtioiden 
kanssa, ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisen opetus- ja koulutusalan yhteistyön kehyksessä. 
Työryhmä vahvistaisi korkeakoulujen ja yritysten välisen vuoropuhelun näkyvyyttä 
poliittisesti ja korostaisi sen osallisuutta Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tästä syystä suositellaan keskustelun lisäämistä yhteisössä kansallisesti ja paikallisesti 
tehtävästä yhteistyöstä sekä aihekohtaisten tapahtumien järjestämistä ja verkkoalustojen 
käyttöä laajempaa levitystä varten. Vuoropuhelun alueellinen ulottuvuus edellyttää 
asianomaisten alueellisten ja paikallisten viranomaisten osallistumista mutta myös muiden 
välittäjien, kuten kauppa- ja teollisuuskamarien ja työmarkkinaosapuolien (myös 
työntekijöitä ja yrityksiä edustavien järjestöjen sekä pk-yrityksiä edustavien 
kattojärjestöjen) samoin kuin alakohtaisten järjestöjen osallisuutta. Erityisesti kauppa- ja 
teollisuuskamarit ovat ihanteellisessa asemassa yhteyksien luomiseksi korkeakoulujen ja 
yritysten välille, koska niiden keskeisenä toimialana on tukea pk-yrityksiä ja edistää 
opetusta ja koulutusta liikeyrityksien kehittämiseksi. Tällaisia välittäjiä tarvitaan, jotta 
korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö toteutuu käytännössä.   
 


