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SHOK-toiminnalle asetetut tavoitteet (Tutkimus- ja 
innovaationeuvosto 2006) edelleen relevantteja
• Mukana johtavat Suomessa toimivat yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset. 

• Ne ja rahoittajaorganisaatiot sitoutuvat SHOK-toimintaan ja tavoitteisiin ja kohdentavat resurssejaan 
pitkäjänteisesti strategisesti valittuihin, laadukkaisiin kansainvälisen tason keskittymiin.

• Keskittymissä harjoitetaan dynaamista ja vuorovaikutteista tki-toimintaa, jonka tulokset siirtyvät 
hyödynnettäviksi tehokkaasti ja laaja-alaisesti. Keskittymien tutkimustoiminta ennakoi yhteiskunnan 
ja elinkeinoelämän tarpeita 5–10 vuoden aikajänteellä.

• Tulosten odotetaan näkyvän 5–10 vuoden aikavälillä yritysten tki-panostusten kasvuna, 
parantuneena kilpailukykynä sekä uusina ansaintamalleina, tuotteina, palveluina ja ratkaisuina. 

• Pitkän aikavälin (10+ vuotta) tavoitteena ovat uudet, merkittävät liiketoiminta-alueet, radikaalit 
innovaatiot sekä elinkeinoelämän uudistuminen ja monipuolistuminen.

• Laadukkaan tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan huippuosaaminen ja maine houkuttelevat 
innovatiivisia ja globaalisti johtavia yrityksiä ja kansainvälisen tason huippuosaajia Suomeen.



Hallitusohjelman osaamiskeskittymiä koskevat linjaukset 

• SHOK-tutkimusohjelmiin varattu Tekes-rahoitus lopetetaan
 Tekes-rahoitus uusille SHOK-tutkimusohjelmille päättyi 1.1.2016
 Meneillään olevia tutkimusohjelmia jatketaan, mutta niiden Tekes-rahoitus pienenee. 

• Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi vahvistetaan   

 rahoittamalla alakohtaisia tai alueellisia vahvoja osaamiskeskittymiä; 

 ottamalla tutkimustulosten vaikuttavuus ja kaupallistaminen huomioon julkisen tki-rahoituksen 
ohjauksessa sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kannusteissa;

 luomalla edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle kasvun kärkialueilla kuten biotalous, cleantech, 
digitalisaatio, terveysala (BCDH)



T&k-investointien kehitys Suomessa



T&k-investointien kehitys Suomessa

• Kansainvälisesti vertailtuna t&k-investointien taso (% 
BKT:stä) on Suomessa edelleen korkealla tasolla. 

• 5 kärkimaata vuonna 2008: Israel, Suomi, Ruotsi, 
Japani, Korea; vuonna 2014: Korea, Israel, Japani, 
Suomi, Ruotsi. 

• Yritysten yhteenlasketut t&k-investoinnit ovat 
vähentyneet vuoden 2008 jälkeen, vuonna 2015 t&k-
investoinnit vuoden 2014 tasolla. 

• Korkeakoulujen t&k-investointien osuus koko 
Suomen t&k-investoinneista on kasvanut 17 %:sta 23 
%:iin vuosina 2008 – 2014.  

• Verrattuna esim. Saksaan, Koreaan, Israeliin, Sveitsiin 
ja Alankomaihin, korkeakoulujen t&k-toiminta 
Suomessa on suurelta osin julkisrahoitteista. 

• Joka 4. yritys tekee yhteistyötä korkeakoulujen 
kanssa Suomessa (OECD-vertailussa sija 1).   

Lähde: OECD

T&k-investoinnit, % BKT:stä



Kone- ja metallituoteteollisuuden T&K investoinnit Suomessa
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Julkisen rahoituksen osuus yritysten t&k-investoinneista 
on Suomessa poikkeuksellisen alhainen 

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suomi EU28 USA OECD

Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators  

%



SHOK-toiminnan vahvuudet



SHOK-toiminnan vahvuudet

• SHOK-toiminta on onnistunut tutkimuksen ohjaamisessa yritysvetoiseksi. Tätä kautta on luotu 
kyvykkyydet korkeatasoiseen ja kustannustehokkaaseen ohjelmavalmisteluun ja -johtamiseen. 
Tällaiselle osaamiselle on yhä enemmän tarvetta kansainvälisessä yhteistyössä.

• SHOK-toiminnassa on edetty toimialakohtaisesta temaattiseen yhteistyöhön. Yhteistyöverkostoissa on 
mukana erilaisia toimijoita ja uutta osaamista luodaan yhdessä tekemällä. Erilaisen osaamisen 
yhdistäminen on yksi SHOKien vahvuuksista.

• SHOK-yhteistyön fokus on osaamisalueissa, joissa yritykset näkevät merkittäviä kasvumahdollisuuksia. 
Tällaisia ovat erityisesti biotalous, puhtaat ratkaisut, digitalisaatio ja terveysala.

• SHOK-ohjelmissa on rakennettu tärkeitä kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia, jotka antavat hyvät 
lähtökohdat kansainvälisen yhteistyön ja rahoituspohjan laajentamiselle.

• Yritykset ovat vahvasti sitoutuneet yhteistyöhön. Tekesin ja suuryritysten rahoitus on lisännyt 
merkittävästi yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä pk-yritysten resursseja osallistua strategiseen 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön.   



SHOK-toiminta on ollut valmistavassa teollisuudessa malli, jossa 
suuryritykset tuovat osaamista, rahoitusta ja verkostoja liiketoiminnan 
tarpeista lähtevään tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön

39%

25%

6%

8%

18%

57%
47%

Toiminnan rahoitus
(Mistä raha FIMECC-

ohjelmiin tulee?)

Rahan käyttöpaikka
(Missä FIMECC-
ohjelmien raha

käytetään?)

Tekes

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

PK-yritykset

Suuryritykset

Lähde: FIMECC Oy

Tekesin ja suuryritysten rahoitus on lisännyt 
merkittävästi yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä 
pk-yritysten resursseja osallistua strategiseen 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön.   

FIMECCin ohjelmien rahoitus ja sen käyttö



SHOK-yhtiöillä on erinomaiset edellytykset luoda 
nopeasti ekosysteemejä ja hakea rahoitusta hankkeilleen
BCDH-strategian mukaisilla painopistealueille

• Alkuperäisestä kuudesta SHOK-yhtiöstä 
ollaan siirtymässä kolmeen.  

• CLIC Innovation Oy keskittyy cleantechiin 
ja biotalouteen; 

• FIMECC OY ja DIGILE Oy ovat 
yhdistymässä kevään/kesän 2016 aikana 
keskittyen yhteistyöhön teollisen 
internetin ja digitalisaation alueilla. 

• SalWe Oy keskittyy terveysalan 
yhteistyöhön.

FIMECC EFFIMA – tulosesimerkki

Suonentieto Oy

 Prototyyppi traktori/työkoneyhdistelmän 
prosessidatan autonomiseen tiedonkeruu-
järjestelmään.

 Tuloksen avulla pystymme arvioimaan ratkaisun 
tuomaa lisäarvoa ja etuja asiakkaillemme sekä 
jatkokehittämään tuotetta.

 Projektin avulla olemme verkostoituneet,  
yrityksemme teknologiaosaaminen on kasvanut,  
t&k-prosessi ja kilpailukyky ovat parantuneet.

Pentti Korkiatupa, toimitusjohtaja 



Yksityisen ja julkisen sektorin strateginen 
yhteistyö osaamisen ja innovaatioiden 
edistämisessä: toimenpidesuositukset



Tavoite

”Tavoitteena on jatkaa yrityslähtöistä, uudistuvien liiketoimintaekosysteemien varaan rakentuvaa 
korkean ambitiotason tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, jossa myös korkeakouluilla ja 
tutkimuslaitoksilla on aktiivinen rooli. Uudessa toimintamallissa on aiempaa vahvempi kytkentä 
osaamisen kaupallistamiseen. Teknologiaan ja asiakastarpeeseen liittyvän osaamisen rinnalla 
markkinatuntemus ja rahoitusosaaminen siivittävät osaamisen kaupallistamista. Riskirahan mukaantulon 
mahdollistaminen avaa portit dynaamiselle kasvulle.”



Yksityisen ja julkisen sektorin (PPP) strateginen yhteistyö 
osaamisen ja innovaatioiden edistämisessä: 
Keskeiset kehittämiskohteet

• Vahvempi fokus kansainvälisen tason osaamiskärkiin. 

• Kansainvälisen yhteistyön ja rahoituksen lisääminen.

• Enemmän huomiota osaamisen hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen.

• Yritysten strategisen johdon sitoutuminen avainasemassa.  

• Kokeilukulttuurin ja dynaamisuuden vahvistaminen. 

• Politiikkalinjausten johdonmukaisuus ja hallinnonaloja yhdistävä tavoitejohtaminen. 



Investointeja suunnattava rohkeammin uuden 
liiketoiminnan synnyttämiseen

1. Menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää yrityksiltä jatkuvaa uudistumista ja strategista 
yhteistyötä erilaisten toimijoiden (suuret yritykset, pk-yritykset, start-up -yritykset, yliopistot, 
tutkimuslaitokset, rahoittajat, muut toimijat) kanssa. Nykyisessä taloustilanteessa tutkimus- ja 
innovaatioyhteistyön rahoitus on väistämättä yhä enemmän yritysten omissa käsissä. 
Johtoryhmä kannustaa yrityksiä lisäämään investointeja erityisesti tki-yhteistyöhön, jossa 
tavoitellaan uutta liiketoimintaa. Tämä edellyttää usein yli toimialojen tapahtuvaa strategista 
yhteistyötä ja yritysten strategisen johdon vahvaa sitoutumista yhteistyöhön. (Yritykset, 
elinkeinoelämä)



CLIC Innovation Oy, FIMECC Oy, DIGILE Oy ja SalWe Oy
- osakkaiden vahva sitoutuminen siivittää uudistumista

2. Johtoryhmä suosittelee, että CLIC Innovation Oy, FIMECC Oy, DIGILE Oy ja SalWe Oy 
terävöittävät strategista agendaansa, keskittyvät aiempaa enemmän uutta liiketoimintaa 
luovaan yhteistyöhön, vahvistavat kansainvälistä yhteistyötä ja kehittävät ansaintamalliaan. 
Tavoitteena on, että yhtiöt ovat päivittäneet strategiansa ja ansaintamallinsa ja toteuttaneet 
tarpeelliset rakenteelliset ratkaisut kesään 2016 mennessä. (Keskittymiä orkestroivat yhtiöt ja 
niiden osakkaat, TEM)



SHOKeissa saavutetut tulokset ja toimintamallit 
tehokkaaseen käyttöön; Ambitiotasoa nostettava

3. SHOKeissa saavutetut tulokset, kyvykkyydet ja hyväksi todetut toimintamallit tulee 
hyödyntää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla hallituksen kasvustrategian toteutuksessa. 
Yrityslähtöisen, korkean ambitiotason tutkimus- ja innovaatioyhteistyön jatkuminen tulee 
varmistaa. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhtenä tavoitteena tulee olla, että Suomessa toimii 
vuoteen 2020 mennessä ainakin 2–3 kansainvälisesti kilpailukykyistä, verkottunutta ja 
houkuttelevaa merkittävän liiketoimintapotentiaalin omaavaa keskittymää BHCD-
painopistealueilla. (TEM, OKM, VN, elinkeinoelämä)



Yliopistoja kannustettava yritysten kanssa tehtävään 
t&k-yhteistyöhön, myös Tekesin rahoitusehtona

4. Johtoryhmä pitää tavoiteltavana, että hallitusohjelmakaudella Tekesin ja hallituksen 
kärkihankkeiden kautta tki- ja kasvuohjelmiin suunnatut resurssit kohdistetaan pääsääntöisesti 
BHCD-painopistealueille. Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen Tekes-rahoituksen saamisen ehtona 
tulisi olla se, että rahoitus tulee aidosti yritysvetoiseen, liiketoiminnan tarpeista lähtevään tki-
toimintaan. Johtoryhmä toivoo hallituksen varmistavan, että yliopistojen ohjaus ja uusi 
rahoitusmalli kannustaa yliopistoja yritysten kanssa tehtävään tki-yhteistyöhön. (TEM, OKM, VN)



Digitalisaation perustuvaan tutkimus- ja innovaatio-
yhteistyöhön 200 miljoonan lisäpanostus

5. Digitalisaatio tarjoaa kaikille aloille merkittäviä mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen ja 
uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Vientiteollisuudelle on elintärkeää saada digitalisaation
hyödyt täysmääräisesti käyttöön nopealla aikavälillä. Johtoryhmä esittää, että hallitus tukee 
biotalouden tavoin digitalisaatiota hyödyntävän liiketoiminnan syntyä kärkihankerahoituksella. 
Johtoryhmä esittää, että hallitus kohdistaa vuosina 2016–2018 digitalisaatioon perustuvaan 
innovaatio- ja tutkimusyhteistyöhön 200 miljoonan euron lisämäärärahan. (VN, TEM)



Poikkihallinnollista ohjausta vahvistettava; tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikan tavoitteita kirkastettava 
– TIN avainroolissa

6. Johtoryhmä pitää tärkeänä, että uusi Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) luo rohkean ja 
kunniahimoisen vision Suomen kasvun pohjaksi, kirkastaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan 
tavoitteita ja vahvistaa poikkihallinnollista ohjausta. TINin tulisi keskittyä Suomen pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn kannalta keskeisiin kysymyksiin ja strategisiin aloitteisiin. Tämä edellyttää, että TINin
ote on proaktiivinen ja että sillä on selkeä mandaatti ohjata strategisten aloitteiden toteutusta yli 
hallitusohjelmakauden. TINillä tulee olla myös aiempaa vahvempi kytkentä talouspoliittiseen 
päätöksentekoon. (VN, OKM, TEM, elinkeinoelämä)



Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) kokoonpano 
(VN 21.04.2016) 

• Puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä. 

• Varapuheenjohtajina opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja elinkeinoministeri Olli Rehn. 

• Ministerijäsenenä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä. 

• Muut jäsenet: akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen (Turun yliopisto), partner Ilkka Kivimäki (Inventure Oy), 
rehtori Liisa Laakso (Tampereen yliopisto), teknologiajohtaja Jyrki Ovaska (UPM Oyj) ja toimitusjohtaja 
Antti Vasara (VTT Oy). 
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