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Kohti innostavaa ja kannustavaa 
tutkimus- ja koulutusympäristöä  

”Tutkimus ja koulutus” -työpajan 17.10. keskustelun yhteenveto 
 

1. Johdanto 
Tässä muistiossa on kooste 17.10.2007 järjestetyssä työpajassa käydyistä keskusteluista. Tavoitteena on ollut 

dokumentoida kattavasti työpajassa käyty keskustelu ja erityisesti kansallisen innovaatiostrategian kannalta 

olennaisimmat ryhmän johtopäätökset. Kaikilla työpajan osallistujilla on ollut mahdollisuus kommentoida yhteenvetoa 

ja kommenttien perusteella muistiota on tarkennettu.   

Muistio noudattelee työpajan ohjelman rakennetta. Ensin käsitellään ryhmän näkemykset nykytilanteesta sekä 

reaktiot keskustelualoitteeseen. Tämän jälkeen kuvataan ryhmän ajatukset siitä, mitä tulisi asettaa kansalliseksi 

tavoitetilaksi teeman suhteen vuonna 2015. Viimeisenä ryhmässä käsiteltiin ensisijaisia toimenpiteitä, joita tulisi 

toteuttaa tavoitetilan saavuttamiseksi.  

2. Ryhmän näkemykset nykytilanteesta 
 
Koulutus ja tutkimus on laaja teema – ja sitä on käsiteltävä laajasti 

Keskeinen teeman rajaukseen liittyvä kysymys keskustelussa oli se, keskitytäänkö työpajassa vain tutkimukseen ja 

korkeakoulutukseen vai laajasti kaikkeen koulutukseen. Innovaatiopoliittisessa keskustelussa ja esim. TTN:n 

toiminnassa prioriteettina on ollut korkeakoulutus, vaikka on ymmärretty, että tämä on vain pieni osa kokonaisuutta. 

Kansantalouden näkökulmasta on olennaista, että kaikki henkiset resurssit saadaan hyvin käyttöön. Tämä tarkoittaa 

siten koulutusta laajasti kattaen myös osaamisen ylläpitoa sekä ulkomaisen osaamisen hyödyntämistä. Osallistujien 

näkemys oli, että laaja-alainen innovaatiopolitiikka edellyttää ehdottomasti huomion kiinnittämistä myös muuhun kuin 

korkeakoulutukseen. Esimerkiksi toisen asteen ammattikoulutus on erittäin olennaista. Keskeiseksi haasteeksi 

muodostuu kuitenkin tällöin teeman laajuus, mikä hankaloittaa sen hallintaa. 

Teemaan liittyen on käynnissä keskeisiä muutoksia korkeakoululaitokseen liittyen. Vaikka muutosten seuraukset ovat 

vielä avoinna, yleisnäkemys oli, että yliopistolaitos on (ollut) osa valtion hallintoa ja sitä on kehitetty osana valtion 

hallinnon kehittämishankkeita. Tämä on tuonut mukanaan haasteita.   
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Käynnissä olevien rakentellisten uudistusten ohella aihepiiriin näkökulmasta on tehty myös muuta relevanttia 

strategiatyötä. Esim. Tietoyhteiskuntastrategia nostaa esiin tutkimusta ja sen tulosten hyödyntämistä innovaatioiden 

ja luovuuden pehmeiden kulttuuristen arvojen ymmärtämiseksi. Työpajan rajausten kannalta on siten keskeistä, että 

ei keskitytä vain rakenteisiin, vaan huomioidaan, että innovoinnin edellytys on tietty ilmapiiri ja taustalla olevat 

ajattelumallit. Tarvitaan siis luovuutta ja halua riskinottoon, monitieteisyyttä ja moniosaamista, kokonaisvaltaista 

näkökulmaa, kompleksisuuden ymmärtämistä yms. Kaikki nämä heijastuvat laajasti koulutukseen kattaen myös 

yleisisivistävän koulutuksen. Koulutuksessa pitäisi siis huomioida mm. luovuuden edistäminen. Myös työkulttuurien ja 

tapojen kehittäminen on yksi ratkaisu. 

Työpaja osallistujat esittivät myös näkemyksen, että aihepiirin osalta käytettävissä on jo paljon, jopa riittävästi, tietoa. 

Työpajan haasteeksi tunnistettiin siten uuden näkökulma tuottaminen. Eletään pitkälti tilanteessa, jossa palapelin 

palaset ovat koossa, mutta puuttuu rohkeus tehdä linjauksia.  

Ydintavoite kirkastettava - Innovaatiopolitiikka hyvinvoinnin airuena 

Työpajassa nostettiin esiin yhtenä keskeisenä kysymyksenä innovaatiopolitiikan perimmäinen tavoite. Suomessa on 

perinteisesti harjoitettu talous- ja teknologiapainotteista politiikkaa. Politiikka-alueet ovat kuitenkin instrumentteja, 

eivät tavoitteita. Ihmisten arki ja hyvinvoinnin tekijät ovat muuttuneet viime aikoina, mutta näihin ei ole juurikaan 

kiinnitetty huomiota. Esitettiin huolena, että instrumentaalinen innovaatiojärjestelmän kehittäminen saattaa johtaa 

siihen, että unohdetaan ihmisten tarpeet.  

Samalla hyvinvoinnin korostaminen ei ole vain pehmeä asia, vaan kuluttajien etsimä lisäarvo, joka ohjaa kysyntää. 

Hyvinvoinnin ymmärrys auttaa siten suomalaisia yrityksiä kehittämään muita parempia tuotteita. Humanismi ja laaja-

alainen hyvinvointi voivat siten olla tärkeitä tutkimusalueita ja ne tulisi nyt nostaa jalustalle.  

Innovaatiotoiminta on muutoksessa 

Keskustelussa käytiin laajaa keskustelua innovaatioiden ja innovaatiopolitiikan määrittelyjen täsmentämisestä. 

Yhtenä näkemyksenä esitettiin, että innovaatio on hyödynnetty kilpailuetu. Ja tässä kilpailuetu on ymmärrettävä 

laajasti. Yhteiskunnassa on käynnissä teollisen toiminnan murros, joka on tuonut uusia haasteita. Nykyisin jopa 80% 

taloudesta on palveluliiketoimintaa. Näissä lisäarvoa tuotetaan osaltaan teknologioiden kehittämisellä, mutta yhtä 

tärkeänä kulttuurinen osaaminen. Teknologia ei enää ole kilpailukyvyn draiveri, jollei se liity tarpeisiin ja kulttuuriseen 

osaamiseen.  

Samalla myös tutkimuksen paradigmat muuttuvat. Siirrytään kohti monitieteistä tutkimusta, joka ei noudata 

perinteisiä tieteenalarajoja. Jotta ymmärrämme, miten systeemi muuttuu, sitä on tutkittava. Sen jälkeen voidaan 

kehittää "systeemisiä" innovaatioita ja uusia toiminnallisia rakenteita, jotka tukevat teknologista, taloudellista ja 

yhteiskunnallista kehitystä avaten luovia mahdollisuuksia uudistuksille. Yhdessä ICT sektorin tarjoamien 
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mahdollisuuksien kanssa ja sitä integroiden voi syntyä uudenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

järjestelmiä ja toimintatapoja. 

Yhtenä keskeisenä muutoksena ovat myös arjen tietokäytäntöjen muutoksen. Keskustelussa pitäisi olla mukana 

näkemys siitä, miten nuoriso tulevaisuudessa kerää, oppii ja käyttää tietoa. Yhteisöllinen oppiminen ja uudet tavat 

ovat nousussa. Osaamista voidaan yhä enemmän rakentaa muustakin kuin Suomessa rakennetuista palasista. 

Tarvitaan ymmärrys siihen, että maailma on muuttumassa ja 15 kuluttua pelisäännöt eivät ole samat kuin nyt. 

Työpajan osallistujista lähes kaikki ovat netti-immigrantteja, kun nykypolvi on nettinatiiveja.  

Keskeiseksi kysymykseksi nousee miten ja millä prosesseilla innovaatiotoiminnan muutokset tunnistetaan ja 

löydetään reagointitavat.  

Innovaatioiden monimuotoisuus on siis kasvussa ja erityyppiset innovaatiot on huomioitava innovaatiojärjestelmän 

kehityksessä. Yksi tapa on ollut jakaa innovaatiot tutkimuslähtöisiin ja ”muihin” innovaatioihin. Monissa maissa 

innovaatio mielletään edelleen tieteeksi ja teknologiaksi, tai ketjuksi tieteestä, teknologian kautta innovatiivisin tai 

hyödynnettyyn kilpailuetuun. Tämän näkemyksen mukaan innovaatiot edellyttävät siis vahvaa tutkimusta 

muodostaen välttämättömän aluskasvillisuuden innovaatioiden tuottamiseksi. Tutkimuslähtöinenkin 

innovaatiotoiminta voidaan jakaa eri tyyppeihin: 1) napoleonilainen tapa, jossa hyvin organisoitu rakenne ja tavoite 

esimerkkinä teknologia, jolla mennään kuuhun, hiukkaskiihdytin, jolloin tuotoksena ovat teknologiset saavutukset ja 

2) anarkistinen tapa, esimerkkinä IBM:n tutkimusyksikkö Zurichissä, jossa luotiin hyvä tutkimusympäristö eri alojen 

ihmisille. Tämä on tapa tuottaa uusia asioita. Esim. monien nobelistien taustatekijöitä on tutkimusympäristö, jossa on 

saatu erilaiset ihmiset tiiviiseen vuorovaikutukseen Organisatoriset tekijät ovat siten tärkeitä ja hyviä 

organisaatiorakenteita on luotava. Kuten edellä on todettu, myös tutkimuksen tekeminen on muuttunut. Se ei monesti 

enää ole alakohtaista vaan tehdään tiedettä, johon on koottava tietoa hyvin monista eri lähteistä. 

Ylipäätään on huomioitava, että Innovaatioprosessit erilaisia kuin tutkimus- tai koulutusprosessit. Jotkut 

innovaatioprosessit ovat riippumattomia tutkimuksesta.  

Yhteistyö ja vuorovaikutus laaja-alaisen innovaatiotoiminnan ytimessä 

Keskustelussa nostettiin esiin Japanin innovaatiostrategiatyö, jossa on samoja teemoja kuin Suomessa. 

Kiinnostavana havaintona tästä prosessista oli innovaatioiden positiointi korkeakoulujen ja tutkimuksen ulkopuolelle, 

jolloin se on olennaisilta osiltaan yhteistyötä. Yliopisto/tutkimus vain tukee innovaatiotoimintaa. Hyödyntäjinä ei 

myöskään nähdä vain yrityksiä, vaan koko yhteiskunta ja kaikki toiminta. Innovaatiotoiminta positioituu välitilaan 

kehittäjien ja hyödyntäjien väliin. On siis katsottava koko järjestelmää eikä fokusoida vain yliopistoihin ja 

tutkimustahoihin.   
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Nykyisin haasteena voidaan tunnistaa yhteityön tekeminen jo yhden alan sisällä. Tässä hallinnollisella yhteistyöllä ei 

saada paljon aikaiseksi. Miten siis yhdistetään omiin vahvuuksiin erikoistuneiden yksiköiden osaamista ja miten 

kannustetaan näitä yhteistyöhön? Uudet ideat vaativat usein uusia organisatorisia rakenteita ja niitä tarvitaan 

tasaamaan eri alueiden ihmisten yhteistyötä. Yksi ratkaisu ovat virtuaaliyliopistot ja virtuaaliammattikorkeakoulut, 

joiden osalta on esitetty alustavia ajatuksia. Yksi yhteistyön haaste on rahoitusjärjestelmien instituutiopohjaisuus.  

Fokusoidut kokonaisvaltaiset toimenpiteet – eri politiikka-alueiden yhteistyö 

Edellä kuvatuista näkökulmista ydinongelma on että miten innovaatiojärjestelmän toiminta-/suorituskykyä jatkuvasti 

parannetaan. Tässä keskeisenä haasteena on kokonaisuuden kehittäminen, sillä kokonaisuutta ei paranna 

osaongelmien ratkaisu. Vaikka innovaatiotoiminta on laaja-alaistumassa, tarvitaan strategioita – fokus. Tämä 

tarkoittaa ennen kaikkea myös eri politiikka-alueiden yhteistyötä.  

Laaja-alaisuuden sisällä on siis nähtävä sovellusalueet ja sovellusaluekohtaiset strategiat: esimerkki lääkepolitiikka, 

on toisaalta elinkeinopolitiikkaa, mutta erittäin tärkeä osa myös terveyspolitiikka. Olisi kyettävä luomaan politiikkaa, 

joka kattaa kaikki olennaiset politiikka-alueet.  

Huiput ja laaja-alainen järjestelmä samanaikaisesti 

Keskustelussa esiin noussut keskeinen haaste oli laajan korkeakoulujärjestelmän ja fokusoinnin yhteen sovittaminen 

Esitettiin näkemys, että Suomella on varaa vain n. 4 huippuyliopistoon. Samalla voimassa on poliittinen päätös pitää 

yllä laajaa hajautettua järjestelmää. Tämä luo ristiriidan, jonka hallinta vaatii pitkäjänteistä suunnittelua.  

Osallistujien näkemyksen mukaan Suomen pitää pystyä fokusoimaan järjestelmäänsä ja tähdätä parhaiden 

joukkoon. Samalla on kuitenkin huomioitava, että vain osa (esim. 10 %) tutkimuksesta voi olla huippua. Myös 90%:a 

on pidettävä yllä ja silläkin on ison merkitys kilpailukyvyn näkökulmasta. Tähän mennessä pärjätty olemalla monessa 

”aika hyvä” ja moneen asiaan on jatkossakin löydettävä omasta maasta ”riittävää osaamista” omalla kielellä esim. pk-

yritysten käyttöön.  

Samalla kun huippututkimusta tehdään Suomessa poikkeuksetta englanniksi, on myös kulttuuriset tekijät 

huomattava. Suomi on maailman ainoa maa, jossa tehdään tutkimusta suomeksi. On siten turvattava riittävän laaja 

perusta ja sen päälle mekanismit, jolla huiput kaivetaan esiin. Kun 5 milj. kansa haluaa olla tietyillä alueilla maailman 

paras ja tämä edellyttää kuitenkin valintoja. 

Myös koulutuksen osalta järjestelmän laajuus, hajanaisuus ja pirstaleisuus on haaste. Suomessa on noin 50 

korkeakoulua, ja koulutuksen sisällöt ja aidot profiilit ovat alkaneet hämärtyä sekä yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen välillä että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sisällä. Korkeakoulutus on massoittunut ja 

koulutusta on Suomessa pidetty statusmittarina, kun se esim. USAssa on raha. Suomen korkeakoululaitos on 
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suunniteltu kasvavan korkeakoulutuksen aikaan ja se pitää nyt sovittaa yhteen maan eri alueiden tasapainoisen 

kehittämisen ja huippujen valinnan kanssa. Huippuihin tarvitaan selkeitä panostuksia ja verkostomainen toiminta 

vaatii selkeitä rooleja ja profiileja eri toimijoilla.  

Yhtenä konkreettisena ratkaisuna nostettiin esiin sen kirkastaminen, mitä missäkin osataan eli kansallinen 

osaamiskartta. Pitäisi kirkastaa mitä kukin tekee, ja osaamista on myös uskallettava mitata. 

Korkeakoulujen opetuksen rooli muutoksessa – työssä oppiminen ja elinikäinen 
oppiminen kasvavassa roolissa 

Työpajan osallistujien näkemys oli, että opetus ja tutkimus kuuluvat pääsääntöisesti yhteen, huippututkimusta syntyy 

vain huippuopetuksella. Korkeakouluopetuksen rooli on kuitenkin muuttumassa. Yhtenä trendinä on 

osaamistarpeiden yhä nopeampi muutos, jonka myötä myös koulutukseen on tullut mukaan kasvava epävarmuus. 

Osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla ja niitä on vaikea ennustaa, vanhojen trendien jatkaminen tulevaisuuteen 

ekstrapoloimalla on entistä riskialttiimpaa. Nykyisessä ympäristössä erikoistunut osaaminen on henkilölle isompi riski 

kuin ennen, vaaditaan laaja-alaista osaamista.  

Korkeakoulujen perusopetuksen rooli on siten vähenemässä ja sen rinnalla elinikäinen oppiminen on yhä 

tärkeämpää. Tämä olisi huomioitava myös opetuksessa. Tässä instituutiopainotteisuus ja tutkintopainotteisuus ovat 

olleet taakkana. Suomessa suhtaudutaan varovasti myös epämuodollisessa ympäristössä hankitun osaamisen 

arviointiin. Osaamisen viitekehyksen ajattelua olisi kehitettävä ja elinikäinen oppiminen nostettava rohkeasti esiin.  

Yksi konkreettinen keskustelussa esitetty ratkaisu tähän haasteeseen oli sen purkaminen että sisäänpääsyn jälkeen 

on oikeus lukea suoraan maisteriksi asti. 

Laaja-alaiset innovaatiotaidot huomioitava koko koulutusjärjestelmässä 

Kansakunnan innovatiivisuus riippuu laajasti kansalaisten tiedoista, taidoista ja motivaatiosta uuden oppimiseen. 

Pohjoismaat ovat pärjänneet sen takia, että koko kansa koulutetaan hyvin - niin hyvin kuin yksilön motivaatio riittää. 

Suurimmassa osassa maita vain eliitti koulutetaan. Peruskoulutus on liitettävä innovaatiostrategiaan siten että se 

palvelee muita osia.  

Kehitettävää liittyy myös peruskoulun ja lukioiden opetusaiheisiin, esim. yrittäjyyskoulutukseen. Peruskoulusta lähtien 

lapsille tulisi antaa eväät työelämää ja jatkuvaa oppimista varten. Innovatiivisuus on otettava mukaan kaikilla alueilla. 

Ammatti- ja korkeakouluopetuksen tieto vanhenee nopeasti. Asian ytimessä on siten oppiminen ja sen edellytysten 

parantaminen. On raivattava pois esteitä eteenpäin menon tieltä, ja lisättävä kannusteita riittävällä 

pitkäjänteisyydellä. 
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Myöskään toisen asteen ammatillista koulutusta ei voida unohtaa. Pitää olla työn tekijöitä. Työpajassa esitettiin 

näkemys, että tällä hetkellä nuoriso on liian valkolakkista ja pitää perustella, jos haluaa ”duunariksi”. Joitakin 

muutoksen merkkejä on ilmassa, mutta laajempaakin muutosta tarvitaan. Pitäisikö siis laajentaa”huippuosaamisen” 

määritelmää? Jos olet huippuhitsari, niin olet huippuosaaja.  

Samalla on huomioitava myös iIkääntyvien hyödyntäminen. Ministeri Pekkarisen työpajassa esittämät luvut on 

muistettava. On kuitenkin muistettava, että ikä ei ole pelkkä haitta. On siis laajasti mietittävä yhteiskunnan 

voimavarojen käyttöä, myös perinteisen eläkeiän ohittaneita. Ajattelutavan muutosta konkretisoi työpajassa esitetty 

rinnastus hoitotakuuseen. Suomesta puuttuu osaamisen ylläpidon takuu. Ikärakenteen muuttuessa osaamisen 

kehittämisestä ja päivittämisestä tulee erittäin olennainen asia..  

Kansainvälisyys – fakta, huoli, ydinongelma ja ratkaisu 

Työpajan keskustelussa oli vahva yksimielisyys kansainvälisyyden lisäämisen merkityksestä. Keskustelulla on 

taipumus olla hyvin kotikutoista, vaikka Suomi on pieni maa maailmankaikkeudessa. Esimerkiksi Suomessa on tällä 

hetkellä vain n. 3000 EU-alueen ulkopuolelta tulevaa opiskelijaa. Voidaan siis todeta, että korkeakoulut eivät aidosti 

ole kansainvälisiä. Jos tämä saataisiin kuntoon, se olisi itsessään jo iso ratkaisu. Osana valintaa pitäisi miettiä mitä 

tehdään itse ja mitä yhdessä. Ei olla kovin hyviä osaamisen siirtämisessä Suomeen. Ketterä soveltaja on monesti 

parempi kuin uuden keksijä.  

Samalla on luonnollisesti huomioitava, että tilanne ei ole mustavalkoinen. On muistettava, että kotimaassakin on 

hyvää kansainvälisesti huipputason osaamista. Huippututkimusta voidaan joissain tilanteissa siis synnyttää myös 

yhdistämällä kotimaisia osaajia.  

Kansainvälistyminen edellyttää monikulttuurisuutta 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus teemaa tulisi myös työpajassa esitettyjen näkemysten mukaan avata paljon 

laajemmin kuin vain korkeakoulujärjestelmää koskevaksi. Suomi ei ole yhteiskuntana aidosti kansainvälinen ja tästa 

on keskusteltava avoimesti. Monikulttuurisuus on edellytys erilaisten ajatusten yhdistämiselle. Homogeeninen 

kulttuuri voi olla etu tai haitta. On helppo jutella, mutta ajatukset urautuvat helposti eikä luoda uutta. 

Houkuttelevuus ei vain kansainvälinen kysymys – yksilöt valitsevat 

Keskeinen kansainvälistymiseen liittyvä kysymys on koulutusjärjestelmän ja koko suomalaisen ympäristön 

houkuttelevuus. Tätä on ajateltava laajasti, sillä niin opiskelussa kun myös liiketoiminnassa yksilöt valitsevat. Samalla 

kun strategiaa kehitetään järjestelmänä, pitäisi saada mukaan yksilön näkökulmat mukaan. Palkitsevuus ja 

houkuttelevuus rakentuvat yksilön kautta ja tähän liittyy myös kotimaisesta näkökulmasta esim. tutkijan uran imagon 
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parantaminen. Brändäys tärkeää houkuttelevan ja yhtenäisen kuvan muodostamiseksi. Ei auta, jos ollaan kv-

vertailuissa huipulla, mutta ihmiset eivät valitse tutkijan- tai muuta uraa Suomessa. 

Yliopistojen rahoitusjärjestelmää kehitettävä laatua ja vaikuttavuutta huomioivaksi 

Työpajassa nostettiin vahvasti esille rahoituksen allokoinnin uudistaminen siten, että tutkimuksen laatu huomioidaan 

nykyistä paljon selvemmin. Tämä on ratkaisu keskeisiin keskustelualoitteen haasteisiin: kysyntälähtöinen kilpailu, 

tuottavuus, houkuttelevuus ja tutkimuksen huippu. Samalla työpajassa kuitenkin kyseenalaistettiin pelkän laadun 

painottaminen. Sen rinnalle on otettava myös tutkimuksen relevanssi. Rahoituksen kehittäminen olisikin siten 

kytkettävä laajempaan vaikuttavuuteen sisältäen kansainvälistyminen, työllistyminen jne. Rahoitusjärjestelmässä ei 

saa fokusoida liikaa, mutta toisaalta pitää päästä eroon äärimmäiseen viedystä tasapäistämisen mentaliteetista. 

Koulutuksen osalta edellä mainittuihin haasteisiin ehdotettiin yhtenä ratkaisuna vouchereiden kautta rahoitettua 

lukukausimaksujärjestelmää.  

Tutkimuksen ja koulutuksen resurssien taso ja tuottavuuden parantaminen 

Yhtenä ydinongelmana keskustelussa nostettiin esiin tutkimuksen ja koulutuksen riittävä rahoitus. Monet osallistujista 

olivat sitä mieltä, että nykyisellä tutkimuksen ja koulutuksen panostuksella ei saavuteta asetettuja tavoitteita. 

Rahoituksen määrän rinnalla myös tuottavuuden parantaminen nähtiin keskeisenä haasteena. Lisäresursseilla pitäisi 

siis saada suhteessa nykyistä enemmän aikaan. Keskeisenä huolena oli se, että tuottavuusohjelma ja 

innovaatiostrategia eivät asetu saumattomasti yhteen. Innovaatiostrategia pyrkii satsaamaan ja toinen leikkaa ja 

vähentää. Tämä ristiriita koskee koko koulutusjärjestelmää. Tuottavuuden kasvussa pitäisi siis siirtää fokus 

tuotoksiin. Tällöin saadaan parhaimmillaan yhteen resurssien väheneminen ja tuotoksen kasvu.  Innovaatiot on 

nähtävä ratkaisuna tuottavuuden parantamiseksi.  

Empowerment – toimintaa tukeva järjestelmä 

Yhtenä keskeisimmistä johtopäätöksistä painotettiin siirtymistä koulutus ja tutkimusjärjestelmästä ajatteluun, joka 

korostaa itsenäistä ja tuottavaa toimintaa tukevaa toimintaympäristöä - Toimijoiden empowerment. Olisi siis päästävä 

pois instituutiokeskeisyydestä. Yliopistojen sisälle olisi saatava aikaan tekemisen meininki, jossa kannustetaan 

aidosti tutkijoita ja opettajia työhön, jolla on tarkoitus. Pahimmillaan nykyisistä uudistuksista jää maku, että tehdään 

vain rakenteellisia ratkaisuja. Kun nämä ovat kunnossa, on keskityttävä miten yksiköiden sisällä muutokset 

jalkautuvat ja oikeasti muuttavat toimintamalleja. Yliopistoissa pitäisi siis kiinnittää huomiota johtamiseen, isojen 

kokonaisuuksien luominen ei riitä vaan tarvitaan hyvin valittuja johtajia ja tukea heille muutoksenhallintaan. 

Keskeinen sana - ”empowerment” pitäisi ulottaa kaikille tasoille, yksilöistä ja alkavista opiskelijoista yliopiston johtoon 

ja yrityksiin. Asiat ovat hankalia ja vaikeita eikä kenenkään yksin hallittavissa. Politiikkatasolla on kiusaus neuvoa 
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muita, mutta suurin viisaus olisi, että kukin ratkoo ongelmat itse. Keskeinen ratkaisu on yksinkertaistetaa viidakkoa, 

päällekkäisiä asioita on liikaa ja se vie paljon aikaa.  

3. Kansalliset tavoitteet vuodeksi 2015 
Strategisen tavoitetilan hahmottamiseksi työpajassa työskenneltiin erillisissä ryhmissä ja tämän jälkeen keskusteltiin 

yhdessä ryhmien näkemysten samankaltaisuuksista, ristiriidoista ja täydentävistä näkemyksistä. Innovaatiotoiminnan 

tavoitetilan hahmottamiseksi työpajan ryhmät olivat hyvin yksimielisiä olennaisista tulevaisuuden tavoitteista. 

Seuraavassa on esitetty yhdistetty kooste ryhmien yhteisistä ja toisiaan täydentävistä tulevaisuuden tavoitteista. 

Suomi on hyvinvointivaltio ja innovaatiopolitiikka tukee tätä laajasti  

Jo yleiskeskustelussa esiin nostettu linkki innovaatiopolitiikan ja hyvinvoinnin välillä nostettiin yhdeksi yleiseksi 

tavoitteeksi. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että innovaatiopolitiikassa on tehty oikeita valintoja ja yhteiskunnan ja 

elinkeinoelämän tarpeet, opetus sekä tutkimus kohtaavat siten, että innovaatiotoiminta tuottaa hyvinvointia. Toisaalta 

Suomeen olisi luotava ylivoimainen osaaminen ja tieto ihmisten arjen hyvinvointiin liittyvistä haasteista. Tämä tieto 

olisi tukena niin julkisen sektorin kuin liike-elämän toiminnassa.  

Hyvinvoinnin tuottamisen ja eri sektoreiden välisen yhteistyön edistämisessä tunnistettiin keskeisiä edellytyksiä  

• Henkiset resurssit optimaalisessa käytössä -> perusinnovaatiotaidot, vauvasta vaariin kaikissa 

koulutusmuodoissa. Syrjäytyminen voidaan välttää.  

• Elinikäinen ja kaikissa ikäluokissa tapahtuva oppiminen on totta kaikilla sektoreilla myös elinkeinoelämän 

ulkopuolella. ”Harmaat pantterit” kehiin, joustava eläköityminen. 

• Tunnustetaan eri paikoissa hankittu osaaminen. Teollisuudesta voi vaihtaa tutkimukseen ja päinvastoin. 

Myös tutkintojen tasolla tunnustetaan muissa maissa hankittu osaaminen. Sektoreiden välinen liikkuvuus 

toimii. 

Keskeiseksi esteeksi tai haasteeksi vision saavuttamisessa tunnistettiin johtamisjärjestelmä sekä sektoreiden sisällä 

että lateraalisesti. Innovaatiot ovat laaja asia, mutta silti päätöksenteko tehdään sektoreittain. Vallan ja vastuun on 

kuljettava käsi kädessä. Politiikkalohkojen potentiaalisia törmäyksiä tulee mm. aluepolitiikan ja innovaatiopolitiikan 

välillä. Mahdollisena esteenä voi myös olla sukupolvien väliset ristiriidat, joiden ratkaisemiseksi voitaisiin harkita 

eräänlaista sukupolvisopimusta. Hyvinvoinnin nostamisen esteenä on myös palveluiden suunnittelun (service design) 

heikko taso.  
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Sisällöt, rakenteet ja rahoitukset muodostuvat yhtenäisen kokonaisuuden tasapainoisesti 
ja dynaamisesti 

Innovaatiojärjestelmä on monimutkainen ja monimuotoinen järjestelmä. Kokonaisuuden pitäisi toimia niin, että eri 

tahot – esim. eri yliopistot ja amk:t voivat keskittyä omiin rooleihinsa ja vahvuuksiinsa. Järjestelmän pitää tukea 

tutkimuksen pitkäjänteisyyttä ja luovia innovaatioympäristöjä. Koulutus, tutkimus ja T&K ovat verkottuneet 

saumattomasti sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Järjestelmässä on myös löydetty tasapaino laaja-alaisuuden 

ja fokusoinnin välillä. 

Keskeisiksi askeliksi tähän suuntaan tunnistettiin ryhmien työssä mm.    

• Enemmän vastuuta koulutuksesta ja oppimisesta on yksilöllä. Tutkinnot syntyvät nopeasti, ainakin se 

ensimmäinen. Innostus oppimiseen ja tiedon jano ovat keskeisiä ajureita. Kun haetaan tehokkuusetuja, on 

päätettävä, onko rajaton vai rajallinen oikeus oppimiseen. 

• Uudet oppimismenetelmät kuten virtuaaliset oppimisalustat sekä opitun tunnustaminen EQF (European 

Qualifications Framework) on käytössä 

• Uudistetut rakenteet toteutetaan jopa nopeutetussa vauhdissa. 

• Olemassa olevien strategioiden kuten tietoyhteiskuntaohjelman toimeenpano etenee (paljon sisällöllisesti 

hyviä strategioita ja kaikkea ei pidä kirjoitta uusiksi). 

• Globalisaatio on hyödynnetty täysipainoisesti. 

Vision saavuttamisen tiellä keskeisinä esteinä ja haasteina nähtiin rakenteelliset jäykkyydet. Kovien institutionaalisten 

rajoitteiden lisäksi merkittävässä roolissa ovat pehmeät korvien välissä olevat rajoitteet. Järjestelmien 

monimutkaisuus on kuitenkin tukahduttavaa. Toisaalta autoritaarisuus ja kiltteys leimaavat ajattelumaailmaa.  

Kohtaamisen kentät 

Visiona on luoda enemmän luovaa tilaa ja kohtaamisen kenttiä, kuitenkaan kilpailua unohtamatta. Tämä edellyttää 

tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ohjausmallien uudistamista  

Keskeisinä virstanpylväinä vision saavuttamisessa ovat mm.  

• Peruskouluissa on omaksuttu modernin oppimiskäsitteen mukaiset toimintamallit ja -kulttuurit. 

• Monikulttuurisempi Suomi 
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• Teknologian ja kulttuurisen osaamisen kohtaaminen 

Keskeisinä esteinä ja haasteina tunnistettiin johtajuuden puute. Uusia tutkimuksen toimintamalleja voidaan luoda vain 

johtajuuden kautta.  Yliopistojen autonomia on kasvamassa, mutta yliopistot eivät ole kaikkien dynaamisin ympäristö.  

Kansainvälisen tason korkeakouluyhteisö 

Olisi hienoa jos Suomessa olisi vuonna 2015 laaja-alainen, myös sivistävän roolin tunnustava, osaamista luova 

kansainvälinen korkeakouluyhteisö sekä edellytykset nousta maailman huipulle. Tämä sisältää samalla 

kansainvälisesti kilpailukykyisen ja houkuttelevan tutkimusjärjestelmän, joka on ollut tavoitteena jo pitkään.  

Tämän vision saavuttamisen keskeiset virstanpylväät ovat  

• Rahoituksen turvaaminen (ei välttämättä merkittävä kasvu, josta esitettiin eri näkemyksiä)  

• Käynnissä olevien rakenteellisten uudistusten loppuunsaattaminen 

• Vahvempi tutkijanura ja vahvemmat tutkijan työmarkkinat Suomessa 

• Luodaan ”advanced study institutes” (Monitieteisiä ja luovia osaamiskeskuksia , jotka luovat tilat oppimiselle 

ja tutkimiselle) 

• Aidossa kansainvälisessä kilpailussa pärjätään. Tavoitteena on, että suomalainen osaaja on haluttu osaaja 

kv. markkinoilla.  

Mahdolliseksi esteeksi tämän vision saavuttamisessa tunnistettiin merkittävä aivovuoto, jossa tutkijoiden ulkomaille 

siirtymistä laajemmin menetetään osaamispotentiaalia ulkomaille. Myös tällä alueella keskenään ristiriidassa olevat 

politiikka-alueet ja –toimentpiteet ovat yksi mahdollinen este. (aluepolitiikka vs. halu olla kv. kilpailukykyinen), 

tuottavuusohjelman juustohöylä: miten se tukee huippustrategiaa, ristiriidat. Strategiaviidakkoa olisi siis sovitettava 

yhteen. Myös homogeeninen ohjausjärjestelmä - samat säännöt ja ohjaus kaikille - voi estää huippujen kehittymistä.  

Houkuttelevuuden näkökulmasta on huomioitava myös nuorison luoma maailma. Ei siis voida luoda maailmaa joka 

on täysin kulahtanut - Vanhat tädit ja sedät selittää. 

Yleisesti suurena haasteena on se, että asiaa katsotaan nyt paljon Suomen sisältä. Globalisaatio tuo mukanaan 

jatkuvan benchmarkkauksen ja se pitäisi rakentaa mukaan tavoitteenasetantaan ja seurantaan.  
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4. Mitä Suomessa tulisi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi? 
Toimenpiteitä jäsennettiin ryhmittelemällä ne tekijöihin tai toimenpiteisiin, jotka ovat 1) hyvää ja säilytettävää, 2) 

hyvää ja kehitettävää, 3) täysin uusia tai 4) toimimattomia ja tulisi poistaa. Seuraavassa on kuvattu työpajassa 

esitetyt ajatukset ryhmiteltyinä eri otsikoiden alle. 

Hyvää ja säilytettävää sekä kehitettävää  

• Keskeiseksi säilytettäväksi asiaksi tunnistettiin nyt käyntiin saatu hyvä muutosten draivi. Hallitusohjelma ja 

KESU ovat tässä luoneet hyvä pohjan ja nämä suunnitelmat on toteutettava. Rakenteiden uudistamisen pitää 

myös jatkua tämän jälkeenkin ja päästä esim. pois tutkimusjärjestelmän fragmentoituneisuudesta. 

Fokusoitumisen edistäminen ja duaalimallin kehittäminen ovat keskeisiä kehityskohteita. Samoin laajan 

korkeakouluverkon rakenteellinen kehittäminen – rationalistointi. 

• Koulutuksen ja tutkimuksen taso säilytettävä. Tämä vaatii riittävien varojen ohjaamista toimintaa. Sisältöjen 

osalta kehittämistä vaativa mm. yrittäjyysosaaminen sekä kulttuurisen ja taiteellisen osaamisen integrointi 

laajasti muuhun tutkimukseen. 

• Yhteiskunnassa on säilytettävä usko osaamiseen voimavarana. Koulutusjärjestelmän on oltava ”accessible 

and affordable” eli tarjottava tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille. 

• Suomessa vallitseva toimijoiden välinen luottamus on säilytettävä ja sen pohjalta on kehitettävä avointa 

dialogia. Horisontaalista yhteistyötä on kehitettävä kattaen niin julkiset toimijat kuin julkisten ja yksityisten 

toimijoiden suhteet. Innovaatiostrategian osalta pitäisi miettiä eri ministeriöiden roolia ja rakenteita. 

• Kyky sopeutua nopeasti on säilytettävä ja sitä on kehitettävä.  

• Ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän osalta säilytettävää ja kehitettävää ovat ainakin huippuyksikköpolitiikka ja 

hyvin resursoitu projektirahoitus. 

• Koulutuksen osalta hyvää säilytettävää ja samalla kehitettävää liittyy eri tasoihin sisältäen mm. 

yliopistokoulutuksen jaon kandidaatti- ja maisteritasoihin, tohtorikoulut sekä elinikäisen oppimisen 

mahdollisuuksien vahvistamisen.  

• Kansainvälisyys on keskeinen tavoite ja toimenpide ja sitä on kehitettävä. 

o Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys nostettava seuraavalle asteelle 
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o Kansainvälistyminen integroitava kaikkeen toimintaan. Mahdollisuudet on annettu ja tätä on 

hyödynnettävä. Kansainväliseen toimintaan uusien mahdollisuuksien puitteissa on kannustettava. 

Toiminnan pitää olla proaktiivista.   

o Kansainvälisen yhteistyön priorisointia on kehitettävä (SA esimerkki yhteistyöstä). Esimerkki 

tutkijakoulutuksen tarjoaminen ulkomaisille. Samalla kansainvälisen rahoittajien tiedeyhteistyön 

governance on puutteellinen ja sitä on kehitetävä. 

o Kansainvälistymisen uudet muodot otettava täysipainoisesti mukaan, ei ole vain ihmisten siirtoa 

paikasta toiseen, etsittävä uusia muotoja.  

o Kansainvälistymisstrategia on olemassa, ja se pitää viedä käytäntöön. 

• Omana osa-alueenaan on kehitettävä ennakointia ja ennakointitiedon hyödyntämistä.  

Ei olemassa/vähäisessä määrin olemassa, joten luotava täysin uutta 

• Luotava ”mieli”, brändi innovaatiostrategialla, visiona onnen tavoittelu 

• Suomen houkuttelevuuden realisoituminen, ulkomaisia sijoituksia ja tutkijoita Suomeen. Osana tätä luotava 

Suomeen houkutteleva tutkimusinfrastruktuuri. Kansainvälistä potentiaalia hyödynnetään, myös esim. 

hakemalla johtamisoppia toimimalla koordinaattoreina isoissa kv. hankkeissa 

• Tutkimusorganisaatiot ottavat vastuun kansainvälistymisestä – johto vaatii ja organisoi ulkomaille menon ja 

nähtävä positiivisena urakehityksessä. Suomesta pois lähteneiden houkuttelu takaisin on toimittava. 

Tutkintovaatimuksiin voidaan harkiten sisällyttää pakollinen jakso ulkomailla, mutta vaatimusta ei tule 

määritellä ylhäältä.  

• Tenure track ja korkeakoulujen väliset työmarkkinat 

• Muutoksen aikaansaamiseksi luotava yliopistoihin aitoa johtajuutta.   

• Rakenteissa tuotava oppimiskeskeisyys ja osaamiskeskeisyys tutkintokeskeisyyden tilalle. Toiminnassa 

siirryttävä ohjelmapohjaisuuteen (melkein kaikilla tieteen aloilla), jotta mahdollistetaan poikkitieteellinen 

yhteistyö ja laajemmat kokonaisuudet. Tavoitteena on monitieteinen ja systeeminen tutkimus – monitieteiset 

tutkimus- ja koulutusrakenteet. On poistettava oppiainerajoja ja oppiainekohtaisuutta.  

• Virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen luominen uusien oppimiskäsitysten pohjalta.  
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• Tutkimuksessa voimakkaampi kytkeytyminen planetaarisiin prosesseihin (ilmastonmuutos, hyvinvoinnin 

jakautuminen, isot globaalit haasteet ja näihin osallistuminen). Esimerkiksi asetetaan yhteisiä hyvin haastavia 

temaattisia kansallisia tavoitteita. 

• Tutkimuksen tekemisessä aikaa ajatella sekä vuorovaikutusfoorumeja. Tutkimuksen ja tietointensiivisen 

palveluyritystoiminnan yhteistyötä kehitetään.  

• Koko yhteiskunnan osaamispotentiaali on otettava käyttöön ja aktivoitua eli työttömät ja ei-aktiivinen väestö 

saatava mukaan. Aikuiskoulutus on muutettava siten, että se ei enää ole reagoivaa – tehdään, kun on kriisi – 

vaan ennakoivaa kohdentuen myös töissä oleville.  

• Nuorten osallistuminen vastaaviin strategiaprosesseihin olisi huomioitu, huomioiden myös sen, että nuorten 

tavat käydä tätä keskustelua on erilaista.  

Toimimatonta ja poistettavaa 
 

• Toimimattomat hallintomekanismit on poistettava eli on pyrittävä ohjauksen virtaviivaistamiseen (lean). Tämä 

tarkoittaa myös kuormittavien hallintovelvoitteiden karsimista sekä mikromanagement-ilmiöiden poistamista. 

Uudistusten on koskettava niin korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmää kuin julkisia tukimuotoja. Vastuuta ja 

valtaa annetaan ohjelmien suunnittelijoille. Jatkossa ei myöskään pakoteta korkeakouluja samaan muottiin 

(vrt. UPJ). Hallinnon niissä tulee olla mahdollistava tukitoiminta. Tavoitteena on toimijoiden empowerement. 

• Pois tutkintokeskeisyydestä ja tutkimusalapainotteisuudesta rakenteissa 

• Pois vain retorisen tasoin muutoksista. Tätä ilmiötä oli mm. tietoyhteiskuntaretoriikassa. Laaja-alaisen 

innovaatiopolitiikan osalta ei saa tehdä vain retoriikkamuutosta vaan todellista toiminnan muutosta. Murros 

on edessä, ja se edellyttää rakenteiden muutosta ja laajemminkin yhteiskunnan syvällistä muutosta. 


