
Tiedotustilaisuus VNK TUSE hankkeesta 2.5.1 Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden toimintaedellytyksiä parannetaan? 

Yleisinfo 

Alun perin kolme osakokonaisuutta suunniteltiin omiksi kokonaisuuksiin, mutta valmistelun aikana osiot 
päätettiin yhdistää yhdeksi hankkeeksi. Osakokonaisuuksia yhdistävänä punaisena lankana on tavoite tukea 
talouden kasvua ja uudistamista.  

Muita laajempia näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon ovat itsehallintoalueuudistus ja verkottumisen 
tarpeet (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset, rahoittajat, käyttäjät). 

Osatarjouksia ei hyväksytä, mutta alihankintoja saa olla. 

Osio 1 

− Taustalla on korkeakoululaitoksen osalta 2000-luvulla tehdyt uudistukset, mm. 
oikeushenkilöaseman uudistaminen. Uudistusten tavoitteena on ollut yhteistyön ja 
toimintavalmiuksien parantaminen. TULA-periaatteenkin mukaisesti oikeushenkilöasemaa on 
edelleen tarvetta selvittää. Kyseessä on pääosin juridinen selvitys. 

− Kysymys liittyy henkilöstökysymyksiin, tukipalveluihin, tutkimuksen tuloksiin ja tuotoksiin ja niihin 
liittyviin oikeuksiin. 

− Lisäksi tarkasteltavana on käsitys, että oikeushenkilöasema aiheuttaa esteitä yhteistyölle. Ovatko 
esteet säädöksiin liittyviä vai enemmänkin toimintatapoihin liittyviä. 

Osio 2 

− tavoitteena tuottaa tilannekuva ja indikaattoripohjainen tarkastelu, miten alueellisten ja 
sisällöllisten keskittymien kehittymistä voidaan tarkastella ja arvioida (julkaisulinkit: ks. kalvo) 

− toivotaan tietoa osaamiskeskittymien parhaista käytännöistä, ja siitä miten verkotetaan toimijoita 
− alueellisten ja sisällöllisten keskittymien osalta – painotetaan enemmän alueellisia – tulee 

tarkastella, miten Suomen tärkeiden kasvualojen kehittymistä voidaan seurata ja arvioida 

Osio 3 

− liittyy kahteen kärkihankkeeseen  
o Kilpailukyky ja osaaminen/ yrityspalvelujen arviointi, jossa pohjana hyödynnetään 

Rambollin tekemää selvitystä julkisista yrityspalveluista (julkistus viimeistään 15.1.2016 
mennessä) 

o Osaaminen ja koulutus/ Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö innovaatioiden 
kaupallistamiseksi” 

− tulee keskittyä toimenpiteisiin osaamisintensiivisten yritysten kannalta, ei laajaa uutta 
tilannekartoitusta vaan toimenpide-ehdotuksia. Nykytilanteesta olemassa jo paljon selvityksiä, joita 
voidaan tässä käyttää. 

− voidaan hyödyntää olemassa olevaa kansainvälistä benchmarking-tietoa, mutta tarkoitus ei ole 
tehdä benchmarking -selvityksiä osana hanketta 

  



Kysymykset ja vastaukset: 

1. Voiko tarjota kutakin osiota omana kokonaisuutenaan vai vain kaikkia kolmea yhtenä tarjouksena 
kaikkia kolmea 

Vastaus: Osatarjouksia ei suositella, mutta niiden jättäminen on mahdollista. Hankkeessa voidaan 
tehdä alihankintaa osakokonaisuuksien toteuttamiseksi.  

2. Onko osa-alueiden sisällä esim. tietotarpeista johtuen eri aikataulutarpeita? 
 
Vastaus: Koko hankkeen aikataulu on vuoden loppuun mennessä, mutta valitun toimittajan kanssa 
voidaan neuvotella max 3 kk lisäajasta. Hankkeen toteutuksen kannalta osakokonaisuus 1 on 
suunniteltu toteutettavan syksyyn mennessä, samoin osio 3 on kiireellisempi, osakokonaisuus 2 
vähiten kiireellinen. 
 

3. Onko kokonaisuutta 1 ajatellen jäävejä toimijoita tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen joukossa? 
 
Vastaus: Ei ole. 
 

4. Onko osiossa 3 pohjatietona hyödynnettävää Rambollin selvityksestä mahdollista saada Rambollin 
tuoreimpia havaintoja jo aikaisemmin, jotta on mahdollista ottaa huomioon tarjouksen 
valmistelussa?  
 
Vastaus: Raportin viimeistely on loppusuoralla ja tavoitteena on saada se julkaistavaksi 15.1.16 
mennessä. Heti kun raportti on julkaistavissa, VNK:n sivuille laitetaan linkki raporttiin. 
 

5. Onko TEM:n alueosastolta henkilöitä mukana hankkeessa? 
 
Vastaus: Kyllä, ohjausryhmässä tulee olemaan myös TEM:n alueosaston edustus. 

 


