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Globaalit haasteet 
synnyttävät 
kysymyksiä 

tutkimukselle, joka 
tuottaa tietoa.

Tutkimuksen tuottaman 
tiedon pohjalta on 

mahdollista kehittää 
innovaatioita 

ratkaisemaan nykyisiä 
ja tulevia haasteita.

Tutkimuksella ja 
elinkeinoelämällä on 
oma roolinsa tässä. 

Keskinäisen 
yhteistyön avulla on 
mahdollista tuottaa 
selvästi suurempaa 
vaikuttavuutta kuin 
ilman yhteistyötä.

Miten näemme vaikuttavuuden syntyvän?



Uudistamme Suomen osaamista 
tukemalla huippututkimusta ja kehittämällä 

vaikuttavuutta lisääviä yhteistyön tapoja 
tutkimuksen ja elinkeinoelämän välille.

Missiomme



Towards improved
weather

forecasting
(Finnish

Meteorological
Institute & Vaisala)

Mika Komppula

Closer insights
into how forests
can curb climate

change (University
of Helsinki & 

Satellio Company)

Petri Pellikka

Machine learning to 
boost

pharmaceuticals
production

(University of 
Helsinki & Orion 

Pharma)

Jari Yli-Kauhaluoma

Contaminant-
repellent coatings

can meet the needs
of many branchesc
(Aalto University & 

GE Healthcare 
Finland Oy)

Robin Ras

Artificial intelligence
to boost quality and 

efficiency in the
sawmill industry
(LUT-university & 

Finnos Oy)

Tuomas Eerola

New insights into 
the carbon

footprint of dairy
production

(University of 
Helsinki & Valio)

Mari Pihlatie

Laser technology
to bring enhanced
impact in several

fields (Aalto 
University & 
nLIGHT Oy)

Zhipei Sun

Aiming for cheaper
and 

environmentally
friendlier electricity
(Tampere University

& Danfoss 
Drives/Vacon)

Petros Karamanakos

Individual and 
earlier treatment
for osteoarthritis

(University of 
Oulu & 

Finnadvance)

Gabriela S. Lorite

Faster testing
methods in 
quantum

technology (Aalto 
University & 
Bluefors oy)

Mikko Möttönen

Sweat-reading
smartwatch could even

assess suitability of 
medication (University
of Oulu & Polar Electro

Oy)

Jian-An Huang

Tandem Industry Academia: 
30 rahoitettua tutkimus-yritys-
yhteistyöhanketta vuodesta 

2020 alkaen.



Miten pk-yritykset hyödyntävät 
tutkimustietoa?

• Kuinka tutkimusta 
hyödynnetään pk-
yrityksissä?
• Keinot
• Hyödyt
• Esteet

 Kohti 
tutkimuksen 

hyödyntämisen 
edelläkävijyyttä

Linkki selvitykseen:
https://www.vaikuttavuussaatio.fi/selvitys2022/

https://www.vaikuttavuussaatio.fi/selvitys2022/


Osaamisen kehittäminen ja epäviralliset
suhteet nähtiin tärkeimpinä keinoina



”Ensisijaisesti hyödynnämme yliopistoyhteistyötä 
uuden työvoiman saamiseen voimakkaasti 
kilpaillussa työntekijämarkkinassa.”

”Meillä on ollut tohtoritutkija keskimäärin yhden 
päivän viikossa töissä. Tuonut Yliopiston 
lähemmäksi arkea.”



Myös hyödyissä korostui osaamisen
kehittäminen ja vahvistaminen



”Harvemmin mikään yksittäinen tutkimus tai 
hanke pystyy tuottamaan valmiita vastauksia. 
Jää meidän tehtäväksi osata yhdistellä tietoa eri 
lähteistä”



Vieraantuminen käytännöistä nähtiin
uhkana tutkimuksen hyödyntämisessä



”Tutkimus on usein 5–10 vuotta aikaa edellä, 
jolloin hyödyntäminen vaikeaa. Enemmän 1–2 
vuoden perspektiivillä saatavien hyötyjen 
esittämistä, jolloin käytössä olevan uuden 
teknologian tuottavuutta voisi todistaa 
paremmin.”



”Jossain asioissa yliopistot joutuvat 
painottamaan tutkimuksellista reunaa, kun taas 
ainakin välillä yrityksille olisi eniten hyötyä sen jo 
vähän enemmän tiedetyn alueen esteiden 
poistamisessa eli ketteräksi tekemisessä.”



Pk-yrityselvityksen suositukset:
1. Osaamispääoman kehittäminen ja 

verkostoituminen nähtiin tärkeänä pk-yrityksissä
2. Hyödyntämisen edelläkävijyyttä tavoittelevat 

yritykset halusivat tutkimuksesta apua 
kansainvälistymiseen, teknologisen kehityksen 
seuraamiseen ja palveluliiketoiminnan 
kehittämiseen

3. Tutkimustulosten viestintää tulisi suunnata laaja-
alaisemmin ja selkeämmin myös pk-yrityksille
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