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Korkeakoulujen, liike-elämän ja alueiden yhteistyöllä uusia 

innovaatioita ja vaikuttavuutta 

Brysselissä järjestettiin 6.-7. huhtikuuta Euroopan komission toimesta seitsemättä kertaa 

University Business Forum -tapahtuma. Tilaisuuden tarkoitus oli tuoda korkeakoulut, yritykset 

ja alueiden edustajat yhteen keskustelemaan yhteistyön kehittämisestä ja siitä, miten Eurooppa-

tasolla tätä voitaisiin edistää. Tapahtuman ensimmäisen päivän tärkeintä antia oli 

koulutuskomissaari Tibor Navracsiscsin puhe ja sidosryhmien keskustelu korkeakoulujen 

sekä yrityselämän yhteistyön tämänhetkisestä tilasta Euroopassa. Usealla korkeakoululla ja 

yrityksellä oli tapahtuma-alueella omia Erasmus Knowledge Alliance -projektiesittelypisteitä, 

joihin vieraat pystyivät kahvitauoilla tutustumaan. Suomesta esittelypisteitä löytyi muutamalta 

ohjelmaan osallistuneelta ammattikorkeakoululta. Tapahtuman toisena päivänä visioitiin tulevaa 

ja pohdittiin, miten eri toimijoiden yhteistyöllä pystytään vastaamaan tulevaisuuden 

yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

Koulutuskomissaari Navracsics avasi tilaisuuden toteamalla, että komissio on tehnyt paljon 

korkeakoulu-liikemaailma -yhteistyön edistämiseksi. Tästä esimerkkinä ovat HEInnovate-

työkalu, jolla korkeakoulut voivat arvioida omaa yrittäjyys ja innovaatiokapasiteettiaan. 

Komissaarin näkemys oli, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (EIT) ja sen alaisia 

osaamis- ja innovaatiokeskittymiä (KICs) tulisi käyttää yhä enemmän yritysten ja korkeakoulujen 

kumppanuuden edistämiseksi. Navracsics kertoi Euroopan komission julkaisevan Modernisation 

of Higher Education Agendan ensi toukokuussa. Agenda tulee käsittelemään muun muassa 

nuorisotyöttömyyttä, työelämätaitoja, korkeakoulutuksen ja alueellisen kehityksen suhdetta sekä 

Erasmus+ -ohjelmaa.  

Iltapäivän paneelikeskustelussa yhteinen näkemys oli, että korkeakoulujen, yritysten ja alueiden 

yhteistyöllä voidaan vastata nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

nuorisotyöttömyyteen. Hyviä esimerkkejä alueellisesta yhteistyöstä tarjottiin Puolan 

Wroclawista, Espanjan Aragonista ja Ruotsin Värmlandista. Huolena mainittiin etenkin naisten 

vähäinen osuus korkeakoulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä. EU:n aluepolitiikan keskeinen 

instrumentti, älykkään erikoistumisen strategia sai tunnustusta hyvänä välineenä viedä 

alueellisten toimijoiden yhteistyötä eteenpäin. Yhteinen näkemys oli, että instrumentille tulee 

taata jatkossakin riittävät resurssit EU-budjetista. 

Toisena päivänä visioitiin tulevaa. Aalto yliopiston rehtori Tuula Teeri korosti 

avainpuheenvuorossaan miten tärkeätä on integroida opiskelijoiden työharjoittelut ja -jaksot 

osaksi opinto-ohjelmia. Opiskelijavetoisia hankkeita, kuten SLUSH ja StartupSauna, tulee tukea 

mahdollisimman paljon. EU:lta Teeri ei toivonut uusia instrumentteja, vaan nykyisten 

kehittämistä. Erilaiset Eurooppa-tason platformit hän koki hyvinä. 

Muissa puheenvuorossa korostettiin korkeakoulujen ”ajattelun muutoksen” tärkeyttä. 

Yliopistojen tulisi lähestyä oman alueensa teollisuuden edustajia paljon avarakatseisemmin. 

Nykyiset yliopisto-rankingit koettiin myös ongelmallisina, sillä ne eivät toistaiseksi huomioi 

yrittäjyyttä ja yrittäjä-kasvatusta, joita monet korkeakoulut tarjoavat. Charles Fadel, Centre for 

Curriculum Redesign, näki tämän lisäksi perinteiselle koulutukselle suurena haasteena pysyä 

nopeasti muuttuvan maailman mukana. Teknologian ja tekoälyn kehittyessä koulutus tulee 
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suunnitella vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin. Korkeakoulujen tulisikin 

kouluttaa ja opettaa taitoja, joita tekoäly ei tulevaisuudessa pysty suorittamaan.   


