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Tiivistelmä

Yritykset pääosin tyytyväisiä SHOKeihin, mutta kaipaavat 
selkeämpiä tavoitteita ja kansainvälisyyttä

Suomalaisten yritysten mielestä Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit) ovat luoneet toi-
mivaa, yritysvetoista tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä.  Uudenlaisia osaamisverkostoja on syntynyt 
niin eri toimialojen kuin yritys- ja tutkimusmaailman välille. Huippuosaamisen kansainvälistämisestä 
löydetään kuitenkin vielä kehitettävää, kuten myös SHOKien rahoitusmalleista ja tavoitteellisuudes-
ta.

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit) luotiin vuonna 2006 tavoitteena Suomen globaalin menestyk-
sen parantaminen huippuosaamista keskittämällä. Teknologiateollisuus ry on arvioinut SHOKien toimintaa yritys-
näkökulmasta haastattelemalla keskeisiä SHOK-toiminnassa mukana olevia yrityksiä. Arvioitavina olivat CLEEN eli 
Energia ja ympäristö, FIMECC eli Metallituotteet ja koneenrakennus, Metsäklusteri ja TIVIT eli Tieto- ja viestintä-
teollisuuden tutkimus. 

SHOKit synnyttäneet uudenlaista yhteistyötä ja yrityslähtöistä tutkimusta

Arvion mukaan SHOK-ohjelmat ovat onnistuneet yritysvetoisuudessaan: niistä on muodostunut yrityksille pysyviä 
yhteistyön foorumeja, joissa luodaan yhteistä uutta tietoa. 

Yritysten määrittelemistä teemoista on yhdessä yliopistojen kanssa luotu SHOKien ja niiden ohjelmien tutkimus-
suunnitelmat. Samalla yritykset sitoutuvat tutkimukseen, mikä on tärkeä innovaatioiden synnyn edellytys.

Uusia kumppanuuksia on syntynyt sekä perinteisten toimialajakojen että kokonaisten arvoketjujen yli. Pk-yrityksil-
le SHOKit ovat tarjonneet mahdollisuuden olla mukana tutkimustyössä, johon niillä ei muuten olisi resursseja. 

Kansainvälisten yhteyksien luominen, tutkijoiden liikkuvuus ja kansainvälisten tutkimuslaitosten osallistuminen 
nousevat arviossa merkittäviksi kehityskohteiksi. 

Tutkimusohjelmien tavoitteita tulisi selkeyttää 

SHOK-tutkimuksen strateginen merkitys yrityksille vaihtelee, vaikka tavoitteena on osaamisen kasvattaminen juuri 
strategisesti tärkeimmillä osa-alueilla.

Osa yrityksistä kokee, että ollaan sivussa heidän strategisista tavoitteistaan. Tähän nähdään syynä esimerkiksi tut-
kimusohjelmien tavoitteiden epämääräisyys. Ohjelmien joustavuutta olisikin lisättävä ja tavoitteita terävöitettävä 
uuden liiketoiminnan luomisen kannalta toimivimmiksi.

Kunkin SHOKin strategisista tavoitteista vastaa sen oma hallitus. Arvioinnissa suositellaan, että hallitusten kokoon-
panoja uudistetaan niin, että niiden kompetenssi SHOKien pitkäjänteiseen, strategiseen ohjaukseen lisääntyisi.

SHOK-konseptin kehittämiseksi Teknologiateollisuus ehdottaa elinkeinoelämän johdolla toimivan kansallisen joh-
toryhmän perustamista. Kehitystyön onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten osallistumista.
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1 Yleistä

”Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) toimintaa on kehitettävä lähtökohtana elinkeinoelämän tar-
peet. Toiminnan ja sen vaikuttavuuden jatkuva kriittinen arviointi on välttämätön edellytys tuloksekkaalle toimin-
nalle. Teknologiateollisuus toteuttaa yritysnäkökulmasta vuoden 2011 aikana SHOK-toiminnan arvioinnin omien 
toimialojensa kannalta tärkeimpien keskittymien osalta”, ohjasi Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työ-
ryhmä 13.12.2010.

Tämä raportti sisältää edellä mainitun arvioinnin. Arvioinnin kohteena ovat olleet seuraavat SHOKit:

 CLEEN Oy eli Energia ja ympäristö
 FIMECC Oy eli Metallituotteet ja koneenrakennus
 Metsäklusteri Oy
 TIVIT Oy eli Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus

RYM (Rakennettu ympäristö) ja SalWe (Terveys ja hyvinvointi) ovat lähteneet liikkeelle muita SHOKeja myöhem-
min, eikä niitä siksi otettu mukaan tähän arviointiin.

Arviointi toteutettiin haastattelemalla kunkin SHOKin kymmentä suurinta panostajaa sekä viittä muuta SHOKin 
toiminnalle strategista yritystä. Yritysten ylin johto nimesi haastateltavat, jotka olivat pääosin yritysten toimitus- ja 
teknologiajohtajia. Haastateltaville lähetettiin etukäteen kysymyssarja, josta jokaisessa haastattelussa käytiin läpi 
yritykselle tärkeimmät ja kiperimmät asiat. Lisäksi tehtiin nettikysely yli 100 yritykselle. Tähän saatiin 33 vastaus-
ta.

Haastatellut yritykset ovat itse sijoittaneet SHOKeihin yhteensä noin 50 M€ vuodessa. Ne ovat saaneet Tekesiltä 
muihin yritysprojekteihinsa rahoitusta yhteensä noin 59 M€ vuonna 2010.

Kuva 1. Haastatellut yritykset yrityksen oman SHOK-panostuksen ja Tekesiltä saadun muun yritys-
rahoituksen suhteen, vuosi 2010. Lähteet: Tekes: ”yritysasiakkaat10.pdf”, SHOKit
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Raportin kappaleissa 2-4 tulokset esitetään kolmesta näkökulmasta: strategisuus, huippuosaaminen ja keskitty-
mätoiminta eli verkottuminen ja kappaleessa 5 esitetään SHOK-hallintoon liittyvät tulokset. Kohdassa 6 esitetään 
keskeiset suositukset.

1.1  SHOK-tavoitteet ja keskittymäkriteerit

SHOK-järjestelmälle asetettiin seuraavat tavoitteet:

• Suomen ja yritysten huippuosaamisen vahvistaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen
• hajallaan olevien tutkimus- ja kehittämisresurssien kokoaminen vaikuttavuuden parantamiseksi
• kokonaisvaltaisempaa innovaatiotoimintaa ja pitkäjänteisempää rahoitusta
• yritysvetoisia – vastattava yritysten tarpeisiin 5-10 vuoden aikajänteellä

Tavoitteiden toteuttamiseen tarvittiin uusi toimintamalli.

Keskittymille asetetut kriteerit haastavat ja mahdollistavat. Keskittymien on oltava:

• kansantaloudelliselta ja yhteiskunnalliselta potentiaaliltaan sekä T&K-panostukseltaan erittäin merkittäviä
• henkilöstöresursseiltaan ja taloudellisilta voimavaroiltaan riittävän suuria
• rakennuttava alan tulevaisuuden kannalta keskeisten sovellusten varaan
• ydinosaamisen löydyttävä Suomesta. Keskittymällä oltava mahdollisuus olla yksi maailman parhaista.
• perustuvat keskittymän aihealueen keskeisten yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, rahoittajien ja ministe-

riöiden vahvaan sitoutumiseen
• perustettava toiminnasta vastaava yhteenliittymä – mukana alan tärkeimmät elinkeinoelämää ja tutkimusta 

edustavat toimijat
• laadittava tutkimus- ja toimintasuunnitelmat, joista ilmenee osallistujien tehtävät ja roolit

Yritykset ovat keskeisessä asemassa. Yritykset

• pääsevät määrittelemään tutkimussuunnitelmaa tarpeitaan vastaavaksi
• saavat käyttöönsä tavoitteidensa kannalta tarpeellista osaamista
• voivat nopeuttaa omaa innovaatiotoimintaansa
• pääsevät osallisiksi pitkäjänteisestä julkisesta T&K-rahoituksesta.

1.2  Merkintöjä
 
Tässä raportissa on käytetty seuraavia merkintätapoja:

Yritys: ”Suora lainaus” 
 Yrityksen edustajan mielipide, jonka yritys on hyväksynyt esitettäväksi omissa nimissään

 

 ”Suora lainaus” Yrityksen edustajan mielipide
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2 Strategia?

2.1  Yritysvetoisuus

SHOKien yhdeksi tavoitteeksi asetettiin entistä tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman välille. 
Niiden ydintehtävänä on maailman huippuluokan osaamisen ja sen edellyttämän kriittisen massan luominen stra-
tegisesti valituille aloille. Keskittymillä tähdätään globaalisti uuden tiedon synnyttämiseen ja tehokkaaseen hyö-
dyntämiseen. Toiminnalla pyritään lisäämään Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta ja sen myötä kansainvälistä 
yhteistyötä ja rahoitusta.

SHOK-ohjelmat ovat onnistuneesti yritysvetoisia. Ehdottomasti suurin osa sekä isoista että pk-yrityksistä oli 
tätä mieltä. Ohjelmien strategisuus ja se, että yritykset määräävät tutkimusten sisällön, katsottiin SHOK-toiminnan 
suurimmiksi vahvuuksiksi. Yritykset ja tutkimuslaitokset ovat yhdessä luoneet tutkimusagendat. Myös pk-yritykset 
ovat omasta aktiivisuudestaan riippuen päässeet sanomaan niihin sanansa.

Joillakin toimialoilla lähdettiin liikkeelle vanhan tutkimusyhteistyön pohjalta, ja silloin SHOK on tuntunut lähinnä 
uudelta rahoitusinstrumentilta. Myös niissä tapauksissa SHOK on tuonut isoja muutoksia: ohjelmien volyymit ovat 
kasvaneet. Niillä aloilla, joilla tutkimusyhteistyö on ollut aikaisemmin vähäistä, SHOKit ovat luoneet mahdollisuu-
den aivan uudenlaiseen tietojen vaihtoon. Joillekin yrityksille jo pelkkä SHOKiin osallistuminen on tuonut uusia 
asiakkaita.

SHOK-ohjelmien kehittelyssä on ollut alkuvaiheen tuskia, joiden uskotaan nyt olevan poissa. Varoiteltiin, ettei pidä 
alkuvaiheen hankaluuksien takia lähteä muuttamaan toimintatapaa liikaa.

SHOK-tutkimuksen asemointi yritysten strategioiden suhteen vaihtelee merkittävästi. Suurin osa yrityk-
sistä osallistuu ohjelmiin ykkösprioriteetin tutkimusaiheilla. Toiset yritykset näkevät omien strategisten asioidensa 
tutkimisen SHOK-ympäristössä mahdottomaksi. Tällöin ohjelmiin tuodaan vain laita-alueen tutkimusaiheita.

Kysyttiin myös, ovatko SHOKien strategiset tutkimusagendat ajan tasalla ja ovatko ohjelmat SHOK-strategian 
mukaisia.

SHOKien tulee ottaa operatiivisempi rooli toiminnan johtamisessa. SHOKit ovat antaneet ohjelmille suh-
teellisen vapaat kädet päättää toiminnastaan. Toivottiin, että SHOK ottaisi operatiivisemman roolin ja alkaisi joh-
taa. Ohjelmiin sijoitetut panokset ovat riski-investointeja, joiden liiketoimintapotentiaalien on oltava monikym-
menkertaisia sijoitukseen nähden. Tavoitteiden lisäksi on realistisesti arvioitava ohjelmien liiketoimintapotentiaalit 
ja varmistettava ohjelmien laadukkuus. Tuloksista on tultava näkyviä; on keskityttävä laatuun eikä määrään.

Byrokratiaa ei pidä lisätä, eli esimerkiksi ulkopuolisiin sisällön tarkastuksiin ei tule lähteä.

”SRA (strateginen tutkimusagenda) on jätetty projekteille ja yrityksille: Mikä on SHOKin tavoite ja strategia?”

”SHOKin oma SRA on nyt maailmoja syleilevä myyntipaperi. Kenelle ohjelman pitää olla strateginen?”

”SHOKin hallituksessa pitää olla muitakin kuin teknologiajohtajia - yritykset nimittävät, keitä haluavat. Pienyri-
tysten toimitusjohtajat ovat mukana itse, mikä tuo bisnesnäkökulmaa.”
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”Metsäklusterissa on töpinäjengiä ja paljon on yritetty. Oltiin kai palavalla alustalla ja SHOK toi metsäklusterille 
fokusta.”

”Onko SHOK perustiedon jakamista vai kilpailuedun luontia?”

”Jotta SHOK toimisi, tehtäisiin todella rohkea visio, jossa ei syleiltäisi koko sektoria ja edettäisiin sen mukaan.”

”SHOKien pitää olla mahdollistajia: pitää katsoa, mitkä ovat tulevaisuuden mahdollisuudet ja hyöty.”

”TIVITissä on käytössä strategiaprosessi, jossa asioita tarkennetaan eteenpäin. Uudessa toimintamuodossa on 
radikaalimpi ero entisiin yritysryhmähankkeisiin. TIVITissä on oikeat kilometripaalut: olla maailman johtava 
jossakin.”

”SHOKien johdon on luotava mekanismit, joilla päätetään ohjelmien kesken.”

F-Secure: 
 ”Julkisen rahan jakamisessa pitäisi pyrkiä siirtyä käyttämään yrittäjävetoisia huipputasoisia tiimejä 

rahoituksen kohdentamiseen virkamiespäätösten sijaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi Vigo-tyyppis-
ten yrityskiihdyttämöohjelmien kautta, joissa kansainvälisten sarjayrittäjien ympärille rakentuneet 
tiimit sijoittavat omaa rahaansa parhaisiin alkaviin yrityksiin ja samalla auttavat julkista sektoria 
kohdentamaan sijoituksiaan.”

”SHOK-ohjelmien valmistelun pitää olla nopeampaa. Aihioita pitää saada nopeammin käsittelyyn. Tarvitaan 
dynaamisuutta. Ohjelman seuraavaa vaihetta on tehty viime syksystä saakka ja vieläkin viilataan.”

”SHOKin hallituksesta menee nyt kaikki ohjelmaehdotukset läpi. Vielä ei ole ollut merkitystä sillä, kuka on 
hallituksessa.”

”Voisiko SHOKeilla olla Venture Capital-neuvoja, ei taloudellisena vaan toimialaosaajana, jonka tehtävänä olisi 
kyseenalaistaa hankkeita heti alkumetreiltä lähtien.”

”Onko veturiyrityksen tehtävä varmistaa, että syntyy uutta?”

”Ohjelmassa liiketoiminnan näkökohta on nyt lähinnä veturiyrityksen kontolla. SHOKin toimitusjohtajan ja 
teknologiajohtajan tulee vastata, että bisnesnäkökohdat löytyvät ohjelmista.”

”Ei kukaan tuo strategista osaamista SHOKiin eikä huippuosaamista ole syntynyt. Viedään vain laita-alueen 
tutkimustuloksia tausta-ainestoksi.”

”SHOK ottaa nyt jo uutta roolia: TIVIT hakee jatkossa rahaa muualta.”

Wärtsilä: 
 ”Mikä olisi aikaisemmin mahdollistanut tällaisen tiedon vaihdon? SHOK ON uutta toimintaa.”
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Kuva 2. SHOKien strategisuus

2.2  Ohjelmatavoitteet

SHOK-tutkimuksen ja yrityksen oman strategian yhteensovittamisen ongelmiksi yritykset kokevat ohjelmien liian 
laajat tutkimuskonsortiot, epäselvät tavoitteet ja tulosten hyödyntämisen kannalta tutkimuksen väärän – yleensä 
liian pitkän – aikajänteen.

SHOK-ohjelmille on saatava selkeämmät tavoitteet. Ohjelmien pitää olla fokusoituja ja tulosorientoituja - 
yritykset ovat mukana voittoa tavoitellakseen.

Jotkut ohjelmista käynnistyivät enemmän Tekes-ohjelman tapaisena sateenvarjona, jonka alle jokainen yritys toi 
mukaan oman projektinsa, jolla ei ollut merkittävää yhteyttä muihin ohjelman projekteihin. Nyt ollaan määrittele-
mässä tavoitteita eli toinen ohjelmasukupolvi on tavallaan käynnissä tai käynnistymässä.

Kysyttiin, miten hyvin ohjelmia voi valvoa, ellei niillä ole riittäviä tavoitteita. Missä pitää olla kolmen–viiden vuoden 
kuluttua? Miten arvioidaan, onnistuttiinko tavoitteissa?

Aluksi onnistumisen mittarina on ollut esiintymisten ja julkaisujen määrä, mikä on tutkimuslaitosten mittausta. 
Mittarin pitää olla liiketoimintavetoinen, yhdessä tavoiteltava ja saavutettava asia. Mitattaisiin suoraan, miten pal-
jon uutta liiketoimintaa syntyy. Ohjelmiin tarvitaan liiketoimintasuunnitelma, ja sitä tekemässä pitää olla yrityksistä 
muitakin kuin teknologeja. 

Useimmissa yrityksissä käytetään ”stage-gate”-prosessia tutkimuksen ja kehityksen seurantaan. Jotkut yritykset 
seuraavat saman prosessin avulla myös SHOK-hankkeita. Toisille yrityksille riittää se, että SHOKeissa saadaan 
aikaan standardeja ja IPR:ää. Silloin kun yritys aktivoi kehityskulut taseeseen, tiukka projektiseuranta on välttä-
mätön.

Monissa yrityksissä toivottiin konkreettisia ohjelmatavoitteita: pitäisi voida siirtyä enemmän tuotekehityssuun-
taan.

• Ohjelmat ovat yritysvetoisia

• Yritykset määräävät tutkimuksen sisällön

•  Yritykset ja tutkimuslaitokset tekevät 
tutkimusagendat yhdessä

•  On uudenlaista tietojen vaihtoa

•  Suurin osa yrityksistä toimii SHOKissa omilla 
strategisilla kehitysalueillaan

•  Ohjelmien rahalliset volyymit ovat oikealla 
tasolla

Strategia?

•  Tutkimuskonsortiot ovat liian laajoja
•  Ohjelmatavoitteita on terävöitettävä
•  Liiketoimintatavoitteet ja -mittarit on 

määriteltävä

• Aikajänteiden on voitava vaihdella
• Liiketoimintapotentiaalin on oltava riittävä  

ja realistisesti arvioitu
•  Laatu määrän edelle
• Tarvitaan lisää ohjelmaehdotuksia ja valintaa
•  Ohjelmien valmistelun on oltava avointa ja 

nopeampaa
•  Ohjelmamuutoksiin tarvitaan vapautta ja 

ketteryyttä

•  Julkisten rahoittajien linjaukset ohjaavat 
merkittävästi konsortion kokoa ja 
tutkimuksen aikajännettä

•  SHOKin tulee johtaa toimintaa

?!+
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Kuva 3. Ohjelmien arviointi TIVITissä

”SHOKien tavoiteasetantaan tarvitaan voimakkaammin vertikaaleja.”

”SHOK-ohjelmiin tarvitaan kunnon tiekartat eli välitavoiteaikataulut sekä substanssille että budjetille.”

”TIVITin strategia ja visio ja perustavoitteet ovat ajan tasalla. TIVITissä oli aluksi käynnistysvaikeuksia, joihin 
kului yli vuosi.”

Metso: 
 ”Pitää ymmärtää, että jos aikoo olla teknologiayritys, niin pitää keskittyä teknologian kehittämi-

seen, jos aikoo selvitä seuraavasta lamasta kivuttomammin.”

”Metsäklusterissa ei ollut aluksi tavoitteita, mutta nyt on opittu. Kakkosvaiheen ohjelmissa on numeromittarei-
ta, kuten investointikustannuksia ja konkreettisia säästöjä. Tässä on yliopistoille ollut oppimista.”

”Metsäklusterilla on mittaristo. Myös Metsäklusterin vaikuttavuutta seurataan, eli T&K-volyymi versus kolmen 
vuoden liikevoitto-odotus. T&K-kuluissa on mukana myös investoinnit.”

”Tavoitteet ovat hajanaisia. Toiveita on paljon. Tavoitteiden yhdistäminen on nyt menossa.”

”SGEMin (CLEENin Älyverkot ja energiamarkkinat -ohjelman) tavoite on niin selkeä kuin olla voi: määritellään 
askeleita, joilla päästään eteenpäin. Liikkuva maali ei ole ongelma. Joustavuutta löytyy.”

R5
R6

R4

R2

R3

R1

State of the art

Global star

Challenger
Requirements:
R1: Program conditions
R2:  Progress after fi rst year
R3:  State of the art level reached in a wide sense
R4:  National business pilots and infl uence; Academy/EU projects
R5:  Global business initiatives; Global standardization infl uence
R6:  Global business born; Global research infl uence widely recognized
R7: Recognized global star competence

COMPETENCE BENCHMARK FRAMEWORK
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”Yritykset eivät ole riittävän rohkeita tekemään valintoja, ei SHOKeissa eikä ohjelmissa.”

”Aloitettavan hankkeen bisnespotentiaalin pitää olla suuri, mutta nyt bisnespotentiaalin arviointi on alkeellista. 
Arviot ovat yltiöoptimistisia eikä kilpailutilannetta oteta huomioon.”

”Mitä jos ohjelmassa olevilla organisaatioilla ei juuri nyt ole ihan selkeitä yhtenäisiä alueita tai esimerkiksi näh-
dään tulevaisuus toisin? Nyt joudutaan väkisin keksimään yhteisiä tavoitteita.”

”SHOKin kehityskohteisiin voi asettaa myyntiarvioita joskus yhden, kahden vuoden päästä.”

”Yritysten T&K-strategiat ulottuvat huomattavasti kauemmaksi kuin SHOKien ajallinen kesto.”

”Ohjelmien laajuus tuhoaa fokuksen.”

”Koko kaupallistamisaspektia pitää kehittää aktiivisesti.”

”Nokialainen ketterä kehitysmoodi on hyvä: ei hakata kiveen polkua etukäteen vaan katsotaan kvartaaleittain 
seuraavat vaiheet.”

”SHOKien ekosysteemin pitäisi syntyä bisneksen kautta ensin ja teknologianäkökulma tuotaisiin ratkaisemaan 
kysymykset. Biz dev kaverit on tuotava mukaan.”

Vaisala: 
 ”SHOKien myötä Vaisalan julkisen rahoituksen tutkimus on kaksinkertaistunut ja aikaisemmin 

tulorahoituksella tehtyjä yritysprojekteja on siirretty SHOKiin.”

”Uusi tuote korvaa yleensä vanhan – kannibalisointia – ja ohjelmille on siksi vaikea asettaa taloudellisia tavoit-
teita.”

 
Kuva 4. SHOK-tavoitteista ohjelmatavoitteiksi
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2.3  Uudet ohjelmat

SHOKien pitää kohdistua Suomen kilpailukykyalueille ja tutkimusinvestointien on palattava aikanaan takaisin yri-
tystoimintaan. Teknologian merkittävyys Suomen kannalta pitää määrittää.

Kysyttiin, voisivatko SHOKit johtaa maailmankuvatutkimusta, ”Global View”, joka olisi instrumentti tutkimuksen 
painopisteiden hakemiseen.

NSN: 
 ”Johtavien yritysten strategiset painopistealueet pitäisi laittaa yhteen. Entä jos yritykset ja yliopis-

tot listaisivat osaamisensa, ja ne tarkasteltaisiin ristiin, ja sitä mukaa valittaisiin painopistealueet? 
Ei Aallollakaan voi olla sataa huippua.

 Esimerkiksi SHOKin boardilla ja tutkimusvaliokunnilla pitäisi olla kyky kerätä otsikkotasot ja 
alaotsikotkin, mitä on luontevaa tehdä Suomessa. Strategiset painopistealueet pitäisi tarkistaa 
vuosittain ja Teknologiateollisuus voisi pitää tätä ohjelmakarttaa yllä.”

Laadun takaamiseksi SHOKeihin tarvitaan lisää ohjelmaehdotuksia, jotta saadaan kilpailua. Ei pidä jatkaa 
vain vanhoilla tutkimuslinjoilla. Tarvitaan poikkitieteellisyyttä ja villejä ajatuksia. Ohjelmien valmistelun on oltava 
avointa. SHOKien johdon olisi luotava mekanismit, joilla päätetään, mitkä ohjelmat saavat lähteä liikkeelle.

Toisaalta kommentoitiin, että ohjelmia valmistelevia työryhmiä on paljon jo nyt, eivätkä yritykset ehdi kaikkiin 
mukaan.

Ohjelmien ekosysteemien tulisi olla ehjiä. Esimerkiksi ketju materiaalikehityksessä itse materiaaleista laite- ja kom-
ponenttitoimittajien kautta loppukäyttäjään saakka tulisi olla mukana. Koko verkosto on tässä tapauksessa Tek-
nologiateollisuuden jäseniä. Voisiko Teknologiateollisuus auttaa?

Ohjelmien rahalliset volyymit ovat vähintäänkin riittävällä tasolla maailman huipulle pääsemiseksi. Yksittäisten oh-
jelmien koon, konsortion laajuuden ja aikajänteen on voitava vaihdella, jotta fokusointi toimii. Konsortion laajuus 
ei ole itseisarvo: paras lopputulos saavutetaan usein pienissä ja fokusoiduissa hankkeissa. Esitutkimuksellisissa 
hankkeissa riittää pienempi volyymi, ettei fokus häviä.

Ohjelmien olisi hyvä alkaa pienen budjetin selvityksellä, kannattaako laittaa isompia panoksia aiheeseen ja jatkaa 
valittuja hankkeita nykyisellä volyymillä. Isojen rahojen kohdistaminen vaatii ison yhteisen intressipohjan.

Ohjelman hyötysuhde laskee ohjelman monimutkaistuessa ja osallistujien lukumäärän kasvaessa. Nykyistä suu-
remmille volyymeille olisi hankala löytää Suomesta osaavia tekijöitä.

”SHOK on hyvä verkottaja, mutta saadakseen hyvän ohjelman, pitää olla verkottunut jo etukäteen.”

”Ohjelmien aikajänteen pitää olla lyhyempi. Pitää tehdä konkreettisia asioita.”

”Pitää huolehtia siitä, että ohjelman konsortio on synerginen.”

”Pk-yritykset voisivat tehdä keskinäisiä hankkeita – ideoista innovaatioihin.”

”Avoin ohjelmien valmistelu on hyvin tärkeää.”
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”Ohjelmien pitäisi olla keskittyneempiä. Yritysten välillä pitäisi olla avoimempaa yhteistyötä. Ei pitäisi lähteä 
ohjelmiin ’juuri meidän’ projektilla, vaan lähdettäisiin liikkeelle laveammin ja jatkettaisiin seuraavassa vaihees-
sa yritysprojekteilla.”

”Pieniä ohjelmia ei kannata tehdä, mutta onko pakko naulata ohjelmia viideksi vuodeksi eteenpäin? Tarvitaan 
enemmän dynamiikkaa ja suuntaa pitää voida muuttaa tarvittaessa.”

”Eikö liiketoimintamallien kehittäminen ole yritysten johdon eikä julkisesti tuetun hankkeen tehtävä?”

”Vuonna 2015 tarvitaan pilvipalveluja kuluttajille, joko globaalilla tai Länsi-Euroopan tasolla. Jos itse laittaisi 10 
rahaa, pitäisi voida luoda 10/40/100 eli 150 rahan ohjelma.”

Raute: 
 ”Tarvitaan työn tuottavuuteen liittyviä ohjelmia. Agendalle tarvitaan konkretiaa, kustannuskilpai-

lukykyä ja tuottavuutta. FIMECCin toimialoilla asia on oleellinen.”

”Sovelluksia pitää voida tehdä omissa arvoketjuissa.”

”Emme onnistuneet muodostamaan riittävän suurta taustayhteisöä elektroniikan ja anturien valmistuksen ja 
teknologian TIVIT -tutkimushankkeeseen.”

”Tutkimuksen pitää olla kannattavaa ilman tukia. Tutkimukselle pitää tehdä riskikartoitus: jonkun verran 
riskiä pitää olla aina, kun lähdetään uuteen. Tarvitaan volyymikriittisyyttä: mikä on hankkeen todellinen 
potentiaali?”

”Veronmaksaja ja isä kannattaisi enemmän tulevaisuuteen painottuvia hankkeita.”

”Voisi tehdä teemoittain erilaisia hankkeita. Pitää tähdätä kauas ja käyttää väliportaita. Pitää voida tehdä myös 
soveltavaa tutkimusta. Metsäklusteri hakee ehkä liikaakin korkean tason asioita.”

”Tietoliikennealueena Suomi on hyvä: maantieteellisesti on sama, missä tehdään.”

Wapice: 
 ”Tarvitaan aitoa keskustelua, tapaa mallintaa maailmaa ja löytää globaalisti kehitysaihioita.”

”Viiden miljoonan euron ohjelman on oltava iso, yhtenäinen kokonaisuus. Kyseessä on riski-investointi, joka 
voi mennä kokonaan hukkaan. Ison riskin bisnespotentiaalin pitää olla luokkaa 100 M€ eikä inkrementaalista 
lisäystä.”

There: 
 ”On parempi tehdä keihäänkärkiä isolla rahalla, mutta toisaalta Theren iso raha on tasoa 1-2 

miljoonaa euroa.”
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2.4  Yritysten SHOK-toimintamalleja

Sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden on ymmärrettävä yritysten erilaiset tavat hyödyntää 
SHOK-tutkimusta. Seuraavissa kuvissa on neljä käytössä olevaa toimintamallia, joissa SHOK-ohjelma sijoittuu 
innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Eri yrityksillä on samassa ohjelmassa käytössään eri malleja.

Yrityksen panos SHOK-ohjelmissa voi olla esitutkimus, omaan innovaatioprosessiin projekteja tuottavaa tutkimus-
ta, tuotekehitystä syöttävää tutkimusta, liiketoimintaprosessia kehittävä projekti tai kaikkia näitä.

 

Kuva 5. SHOK esitutkimuksellisena projektina kilpailijoiden yhteistyönä

 

Kuva 6. SHOK-ohjelma liiketoimintaprosessissa oman T&K:n tukena

 

Kuva 7. SHOK-ohjelmien käyttö monipuolisesti liiketoimintaprosessin eri vaiheissa

 

Kuva 8. SHOK-ohjelmien käyttö liiketoimintaprosesseissa ja tuotekehityksen asiakasrajapinnalla
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Yritysesimerkki: Rautaruukki

Rautaruukki on osakkaana sekä FIMECCissä, CLEENissä että RYMIssä.

Vuosikertomuksessaan 2008 Rautaruukki toteaa: 

 ”SHOKeihin Ruukki osallistuu tehostaakseen tuotekehitystä pitkällä aikavälillä.”

Seuraavana vuonna 2009 Ruukki raportoi olevansa mukana neljässä SHOK-ohjelmassa:

 ”Yhtiön panos oli usean ohjelman valmistelussa merkittävä ja osaltaan mahdollisti ohjelmien 
nopeaa käynnistämistä.

 Verkostoitumisen ja osaamisen kehittämiseksi Ruukissa perustettiin lisäksi sisäisiä asiantuntija-
ryhmiä läpimurtomateriaaleihin, rakenteiden suorituskykyyn ja mitoitussääntöihin sekä valmistus-
teknologiaan. Ryhmien tehtävänä on jakaa suunnittelu-, materiaali- ja valmistusteknistä huippu-
osaamista, seurata kansainvälistä kehitystä, johtaa alueensa asiantuntija- ja tutkimusverkostoja, 
edistää uusia innovaatioita sekä johtaa uusien tutkimushankkeiden valmistelua.”

Vuonna 2010 raportoitiin:

 ”…Ruukki on aktiivisesti mukana seitsemässä viisivuotisessa tutkimusohjelmassa, joissa kehite-
tään muun muassa energia- ja ekotehokkaita teräksenvalmistusprosesseja, kevyitä rakenneratkai-
suja sekä etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.”

SHOK on Ruukille strateginen T&K-työkalu. Ruukki on määritellyt, miten SHOKit vastaavat Ruukin liiketoiminta-
prosessin eri osien strategisiin tutkimustarpeisiin omasta tuotannosta käyttäjään ja loppukäyttäjään saakka.

 ”Bisneksessä ei jaeta hopeamitaleita. Ruukin osalta SHOK-ohjelmat ovat huippua.”

Ruukki on jo saanut kehitettyä SHOKien avulla uusia tuotteita.  Ruukki toteaa, että SHOKien käynnistyttyä tutki-
musyhteistyö asiakkaiden kanssa on noussut aivan uudelle tasolle.

 ”Meidän näkökulmastamme SHOKin määritelmästä mielenkiintoisin on kansainvälistämisen 
tavoite, koska kolme neljäsosaa liikevaihdostamme muodostuu viennistä.”

Ruukin SHOK-kehityskohteet ovat seuraavat:

 ”Arvoketjut tulee tavoittaa. Pitää saada yhteistyötä yli SHOK-toimialojen. Liiketoiminta ja markki-
nat tulee ottaa paremmin huomioon.”
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3 Osaamiskeskittymä?

 ”Tiedonvaihto tapahtuu ihmisten eikä organisaatioiden välillä.”

3.1  Yhteistyö: veturit, partnerit ja verkostot                                                                                                                                        
                                     
SHOKit edustavat aivan uutta tapa toimia. Työtä tehdään oikeasti yhdessä. Liiketoimintaekosysteemit on 
tuotu yhteen. Tällaista työtapaa ei olisi syntynyt ilman SHOKeja. SHOK on antanut raamin, jolle ohjelmia voidaan 
rakentaa. SHOK on hyvä keino tehdä yhdessä kustannustehokkaasti. Tavoiteltu toimintatapa on saavutettu.

SHOKit ovat pysyviä elimiä, yritysten foorumeja.  Aiemmat verkostot ovat olleet pohjana SHOK-yhteistyötä 
aloitettaessa.  SHOKeissa keskustellaan, haetaan mielipiteitä ja saadaan potkittua asioita eteenpäin ilman kartelli-
pelkoa ja riittävällä volyymillä. Niissä luodaan yhteistä tietoa ja lisätään yhteistä ymmärrystä. Tärkeintä on yhdessä 
tekeminen: omia resursseja käytetään yhteiseen tutkimukseen.

SHOKien myötä on syntynyt uudenlaisia toimialojen välisiä konsortioita, joita on vaikea kuvitella synty-
neen ilman SHOK-kuviota. On tullut uusia kumppaneita, joiden kanssa ei muuten tehtäisi yhteistyötä.  On mah-
dollista kasvattaa kompetenssia. Yhteistyötä on syntynyt uusien partnereiden kanssa myös ohjelmaan kuulumat-
tomilla alueilla. SHOKeihin osallistutaan, koska asianomaista tutkimusta halutaan tehdä eli aivoja priorisoidaan 
aihealueelle ja koska halutaan tutkia yhdessä. Halutaan jakaa tietoa.

Joillakin toimialoilla on tehty tutkimusyhteistyötä pitkäjänteisesti. Toimialan tutkijat tuntevat toisensa ja uutta yh-
teistyötä on ollut helppo käynnistää. Esimerkiksi Metsäklusteri on mahdollistanut yhteistyön volyymin kasvattami-
sen dekadilla, kansainvälisen verkostoitumisen ja koko klusterin mukanaolon ja sitä kautta laajemman osaamis- ja 
osallistumispinnan. 

Toisilla yrityksillä on kasvanut SHOKien myötä tutkimusverkosto, toisilla asiakasverkosto. Jopa suuryritykset ovat 
löytäneet uusia, yllättäviä partnereita ja uutta kahdenvälistä yhteistyötä on syntynyt SHOK-yhteistyön pohjalta.

Silloin kun tutkimus liittyy yrityksen omaan ydinalueeseen, verkosto on vanhastaan tuttu. Kun siirrytään uudelle 
osaamisalueelle, tarvitaan uusia partnereita.

Silloinkin kun tutkimusyhteistyöhön ei ole tullut uusia yrityksiä, mukaan on tullut uusia ihmisiä volyymin kasvaessa 
ja yhteistyötä on syntynyt yritysten eri tasoilla. Yhteistyötä tehdään aikaisempaa aktiivisemmin.

Kumppaniverkostoja on kehitettävä edelleen aktiivisesti. On tärkeätä löytää kumppaneita toisilta toimi-
aloilta. Kysyttiin, kuinka oleellisia suomalaiset kumppanit ovat globaalisti: mikä on yritysten todellinen valmius 
innovatiiviseen kasvuun ja muutokseen? Tarvitaan poikkitieteellisyyttä.

SHOK-ohjelmien verkostoja verrattiin Tekes-ohjelmien verkostoitumiseen: oma verkosto kasvaa toki Tekesin semi-
naareissa, mutta Tekes-ohjelmissa ei tehdä varsinaista ohjelman sisäistä yhteistyötä.

Veturiyritykset dominoivat ohjelmissa. Ekosysteemin pitäisi olla veturi, ei yksittäisen yrityksen. 

Partnereihin on voitava luottaa. Jos joku yritys ei tee osuuttaan, kaikki kärsivät. On ollut ikävä tilanne, kun ve-
turiyritys on luopunut ohjelmasta kokonaan. Yritykset eivät olleet yhteisestä SRA:sta ja ohjelman rahoituksesta 
huolimatta löytäneet yhteistä tekemistä. Se, että veturi luopuu ohjelmasta syystä tai toisesta, ei tarkoita, että 
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koko ohjelma on väärä. Kysyttiin, miten veturiyritykset saataisiin sitoutumaan ohjelmiin paremmin. - TIVITissä on 
päätetty sanktiosta 25 000 €, mikä on kuitenkin liian pieni vaikuttaakseen. Tältä osin tarvitaan pelisääntöjä: tiettyä 
sitoutumista on vaadittava.

Ohjelmia käynnistettäessä sopimusneuvottelut ja käyttöoikeuksien selvittelyt ovat olleet hitaita ja on palanut te-
hollista tutkimusaikaa.  Jos SHOK-periaatteita ei muuteta liikaa, uusissa ohjelmissa uskotaan päästävän nopeam-
min liikkeelle.

Joissakin isoissa ja pk-yrityksissä kritisoitiin SHOKeja sisäpiireiksi, joihin on vaikea päästä mukaan. Toisaalta joku 
koki, että kumppaneita on pakotettu puoliväkisin yhteen ilman, että löytyy riittävää synergiaa tai että yrityksen 
omat tarpeet tulevat riittävästi esille.

Yllättävää on ollut se, kuinka virtuaalitutkimus ei onnistu edes IT-sektorilla ja yhteistyökumppanien sijoittuminen 
maantieteellisesti mahdollisimman lähelle toisiaan on tärkeää. Kampus antaa tutkimukselle voimaa. Akateeminen 
ekosysteemi on avoimessa innovaatiossa tärkeä.

Silloin kun ohjelmat ovat riittävän kaukana tuotekehityksestä, töitä voidaan tehdä helposti suoraan kilpailijoiden 
kanssa. Heitettiin kysymys, miksi pienessä Suomessa ylipäätään jaetaan eri yrityksille rahaa yhteen ja samaan tut-
kimukseen ja hajotetaan rajallisia resursseja. - Jotkut yritykset  kieltäytyvät tosin kehittämästä mitään kilpailijoiden 
kanssa.

Kuva 9. Keskittymät SHOKeissa

• SHOK on uusi tapa toimia: tehdään
 oikeasti työtä yhdessä
•  Liiketoimintaekosysteemit tutkivat yhdessä
•  SHOK on raami rakentaa ohjelmia
•  Kustannustehokasta yhdessä tutkimista

•  SHOK on pysyvä elin painopisteiden 
miettimiseksi

•  Luodaan yhteistä tietoa ja yhteistä 
ymmärrystä, uudenlaista tiedonvaihtoa

•  On syntynyt uudenlaisia konsortioita
•  On saatu uusia asiakkaita ja 

tutkimuskumppaneita
•  Uutta yhteistyötä myös SHOKin
 ulkopuolelle

•  Pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia
•  Julkinen tutkimustuki pk:lle välttämätöntä

Keskittymä?

•  Kumppaniverkostoja on kehitettävä

•  Onko kumppaneilla todellinen valmius 
innovatiiviseen kasvuun ja muutokseen? 

•  Tarvitaan poikkitieteellisyyttä

•  SHOKeihin on vaikea päästä mukaan

?!+
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Metso: 
 ”Pitää löytää toimivia tapoja kansainvälisempään suuntaan. Pitää löytää globaaleja partnereita. 

Siirrytään verkostojen verkostoihin, mutta pitää varoa, etteivät ne ime kaikkea energiaa.”

STX:
 ”FIMECC hakee hyvin kumppanuuksia.”

”Mukana on sekä välillisiä että suoriakin kilpailijoita, veturi, johon on saatu kontaktia ja näkyvyyttä ja myös 
asiakkaita. Tutkimuksellisella puolella on vastinpareja.” 

”Tässä vaiheessa ei vielä tiedä, mitkä ohjelman muista yrityksistä lähenevät jatkossa.”

”Uusi hyvä asia on, että on saatu mukaan koko arvoketju. Hankkeissa on vahvaa pilotointia.”

”Tehokkaampaakin työ voisi olla. Bisnespilottien kautta pitäisi päästä bisnesekosysteemeihin.”

”Miten ohjelma menee, riippuu siitä kuka ja miten sitä johtaa.”

”Ykkösasia on, että substanssi on partnerien ydinliiketoimintaa ja että omakin kuva tulevaisuudesta on kirkas.”

”Ohjelman verkostosta löytyy osaamista ja mahdollisuuksia, jonka päälle on voinut kehittää omaa aihettaan ja 
keskittyä oman huipun nostamiseen.”

”Ohjelma on helppo tapa verkostoitua eikä tarvitse itse keksiä verkostoaan. Verkostossa on varmasti mukana 
Suomen huippuosaajat, eikä tuloksiakaan ole pihdattu.”

”Kaikki ongelmat ovat johtuneet veturiyrityksistä.”

”Ohjelma ei ole ollenkaan huono raami yhteistyölle. On hyvä ja jämäkkä, dynaaminen suunnitteluprosessi. On 
osaavat ihmiset sekä suunniteltaessa että työn aikana. Yksilösuoritukset takaavat ryhmän tulokset.”

”Yritykset päättävät ensin, mitä tutkitaan, ja sitten etsitään tekijät. Aikaisemmin oli tutkijakolonna, jolle piti 
keksiä tutkimusta.”

”Yhteistyö on merkittävässä määrin siirtynyt SHOKiin.”

”CLEENin SGEM-ohjelmassa yhteistyö on jo laajentunut SHOKin ulkopuolelle (Kalasatama).”

”Alkukankeuden jälkeen TIVITistä on tullut hyvä tutkimusyhteistyöväline. Innovaatioympäristönä TIVITillä ei ole 
vielä track recordia. Tarvitaan aktiivista panosta, että tulokset saadaan tuotteistettua.”

”Olemme erittäin tyytyväisiä. Valmisteluvaiheeseen toivoisimme avoimuutta ja helpompaa pääsyä mukaan 
valmisteluun.”

”Yhteistyö on tehotonta: paljonko on jaettu koodia ja/tai komponentteja, ja miten niitä pidetään yllä? Pitää 
tehostaa ja olla riittävän rohkeita.”
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”Yritys on ohjelman rajapinnalla, eikä ohjelmasta ole muuta iloa. Yrityksen rooli on peesata isoja ja kehittää 
laitevalmistajien tarpeiden mukaan. Muitten ohjelmaan osallistujien kanssa on vähän tekemistä eikä uusia 
partnereita ei ole tullut. ”

”Tutkijat ovat päässeet lähemmäksi toisiaan.”

”Suomessa on tutkijoiden vaihtuvuus liiankin pieni, mutta se takaa pitkäjänteisen tutkimuksen mahdollisuu-
den. Intiassa vaihtuvuus on 20 % vuosittain.”

”Firmat eivät joko pysty tai eivät halua tehdä yhteistyötä. Partnereita on paljon, mutta itse tehdään työpaketis-
sa töitä vain kolmen fi rman kanssa.”

”Kaikki avoin tutkimus pitää tehdä yhdessä – ei ole yhden yrityksen tutkimusta. Open Telcossa pitää saada 
operaattorirajapinnat auki.”

”SHOKia väitetään isojen fi rmojen jutuksi. FIMECCissä on kuitenkin mukana sata yritystä, ja vain 16 niistä on 
osakkaita.” 

Cargotec: 
 ”EFFIMAn Impact-seminaarissa näki, kuinka yritysten tutkijat tekivät töitä keskenään. Tapa tehdä 

on oikeasti muuttunut.”

”Resepti hyvälle yhteistyölle on lähteä tekemään ohjelmaa tuttujen kanssa ja ottaa mukaan joitakin uusia part-
nereita potentiaalisesta kontribuutiosta riippuen.”

”TIVITin eri ohjelmissa on tehty samanlaista kehitystyötä, jota olisi voinut hyödyntää ristiin, jos olisi synkronoitu 
ajoissa.”

”Kun uusia yrityksiä ehdotetaan mukaan, kysytään vain, voidaanko heitä hyväksyä ja paljonko heidän pitäisi 
maksaa, mutta ei kysytä, mitä uudet yritykset toisivat mukanaan, mitä annettavaa heillä olisi.”

”Suuret yritykset pitäisi velvoittaa tekemään tutkimusta Suomessa.”

3.2  Pk-yritykset SHOKeissa

Pienten, keskisuurten ja mikroyritysten määritelmä EU:ssa perustuu seuraavassa kuvassa esitettyihin rajoihin. Pk-
yrityksen on täytettävä henkilöstömäärää koskeva edellytys, mutta se voi valita joko liikevaihtoa tai taseen loppu-
summaa koskevan kynnysarvon. 
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Kuva 10. PK-yritysten määritelmä EU:ssa

Pk-yrityksille SHOK-ohjelmat luovat uusia mahdollisuuksia. Pk-yrityksille julkinen tutkimustuki on välttä-
mätöntä. Ellei rahoitusta olisi, tutkimusta tehtäisiin vähän. Samoin spin-offeille riskirahoitus on elinehto. SHOKin 
kautta pk-sektori löytää kontakteja osaajiin, voi tehdä yliopistoyhteistyötä ja myös rekrytoida.

SHOK-ohjelmien työpaketit ovat niin isoja, ettei pk-yrityksillä olisi mahdollisuuksia lähteä tekemään niitä yksin. 
Liiketoimintaan soveltuviin ohjelmiin lähdetäänkin mielellään mukaan ja SHOKit ovat pienelle yritykselle erittäin 
tärkeä vaihtoehto. Pk-yritykset muistuttivat, että niiden on laskettava tarkkaan, mihin tutkimuksiin investoidaan. 
Aikataulu, budjetti ja markkinapotentiaali on arvioitava huolellisesti. Ei ole varaa leikkiä. 

SHOKeissa mukana olevilla pk-yrityksillä on monia rooleja. SHOKeissa on mukana pk-yrityksiä, jotka ovat 
päässeet mukaan kirjoittamaan myös ohjelman tutkimussuunnitelmaa olematta SHOKin jäsen. Yhteistyötä teh-
dään usein vain yhden työpaketin puitteissa ja kontaktit muihin ohjelman yrityksiin ovat vähäisiä. Pk-yritysten 
toiminta SHOKissa on usein lähempänä tuotekehitystä kuin tutkimusta. Toisinaan pk-yritys on komponentti- tai 
alustatoimittaja. Jotkut yritykset ostavat kaiken tutkimuksensa asiantuntijatyönä ulkoa, myös ja nimenomaan 
pk-yrityksiltä. Pk-yritykset kokevat arvokkaaksi mahdollisuuden toimia osana sellaista arvoketjua, jossa niillä on 
uniikkia osaamista.

Yrityksen koko ei rajoita ohjelmiin osallistumista, kunhan yrityksellä on osaamista. Teknologi-pk-yrityksillä SHOK 
toimii hyvin, mutta alihankkija-pk-yrityksille lisäarvon syntyminen on kysymysmerkki. Esitettiin epäilys, ettei 
SHOKis ta olisi apua pk-yritykselle, jonka olisi noustava uudelle kehitystasolle. 

Useimmiten pk-yrityksen on pyytänyt mukaan joku ohjelman isommista yrityksistä. Jotkut pk-yritykset ovat koke-
neet mukaanpääsyn erittäin vaikeaksi. SHOKeilla ei ole mahdollisuuksia varsinaiseen markkinointiin. Siinä vaihees-
sa, kun ohjelmasta aletaan kertoa seminaareissa, ohjelmarahoitukset on sovittu ja on hankala lyöttäytyä mukaan. 
On löydettävä tapa saavuttaa relevantit pk-yritykset jo ohjelmien suunnitteluvaiheessa.

Pk-yrityksissä oltiin sitä mieltä, että isoa yritystä ei välttämättä tarvita veturiksi, vaan ohjelman voi muodostaa 
myös pk-yritysten konsortio, jollaisista on jo esimerkkejä. Isojen yritysten pelätään tuovan mukanaan jäykkyyttä ja 
hitautta. Tuli tosin myös todettua, että ohjelman koordinaattoriksi pk-yrityksen resurssein on vaikea lähteä.

UUDET KYNNYSARVOT (2 artikla)

Yritysluokka
Henkilöstömäärä:
vuosityöyksikkö

(VTY)

Vuosiliike-
vaihto

Taseen 
loppu-
summa

Keskisuuri 
yritys

< 250  
≤ 50 

miljoonaa €
(40 miljoonaa €
vuonna 1996)

≤ 43 
miljoonaa €
(27 miljoonaa €
vuonna 1996)

Pieni yritys < 50 
≤ 10

miljoonaa €
(7 miljoonaa €
vuonna 1996)

≤ 10 
miljoonaa €

(5 miljoonaa €
vuonna 1996)

Mikroyritys < 10  
≤ 2 

miljoonaa €
(aiemmin ei määritetty) 

≤ 2 
miljoonaa €

(aiemmin ei määritetty)

tai

tai

tai

tai
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Ohjelmiin kaivattiin mukaan yhden veturin sijasta useampia isoja yrityksiä, joiden kanssa viedä innovaatioita maa-
ilmalle. Halutaan verkottua globaalien pelurien kanssa.

Kysyttiin, mikä olisi paras tapa saada isoilta yrityksiltä ajatuksia ja ideoita, joihin pk-yritykset voisivat tarttua kiin-
ni. 

Parhaimmillaan SHOK on ollut tapa synnyttää Suomeen kehittämisen moniosaajien asiantuntijayritys, jolla on 
uniikkia potentiaalia, kuten esimerkiksi Reaktor Innovations.

Pk-yrityksiä rassaavat eniten rahoitus ja projektibyrokratia. Resursseja on vähän ja jo matkustaminen toi-
selle paikkakunnalle palavereihin ja kuukausittainen raportointi syövät suhteettomasti projektille varattua aikaa. 
Panos-hyöty-suhde ei ole kunnossa. Voisiko pk-yrityksille olla toiset pelisäännöt?

Tutkimusrahoituksen löytäminen ei ole ainoa haaste: Yrityksen kasvattaminen kahdesta asiakkaasta sataan asiak-
kaaseen ei onnistu ilman tukirahoitusta. Mistä saada starttirahoja, oli tuote kuinka uniikki ja kelvollinen hyvänsä? 
Valmis tuote on jäänyt toimittamatta asiakkaalle, kun vientivakuuksia ei ole löytynyt.

”Pk-yrityksessä ei ole tutkimusosastoa.”

”Olemme vakavasti harkinneet poisjättäytymistä. Panos-hyöty-suhde ei ole kunnossa.”

”SHOK on nopeuttanut kehitystyötämme mahdollistamalla väliaikaisen työvoiman palkkauksen.”

”SHOK tarjoaa pienelle yritykselle toimintaympäristön, jonka muodostaminen muuten olisi ollut todennäköi-
sesti mahdotonta.”

”Rahan tuloutus kustannuksia vastaan yli vuosi syntyneiden kulujen jälkeen on kestämätön tilanne pienille ja 
pienehköille yrityksille.”

Raute: 
 ”Pk-alihankkijoilla on vähän omia tuotteita. Siksi perusjutut kuten työn tuottavuus, automatisoin-

ti, perusinsinöörin suunnitteluosaaminen ovat tärkeitä. FIMECCin pitäisi kerätä kaikki yritykset 
tekemään tätä. FutIS (Tulevaisuuden teolliset palvelut) on palveluohjelma, mutta pitäisi olla myös 
raa’an työn tehostamisen ohjelma.”
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Kuva 11. PK-yritykset SHOKeissa

3.3  SHOKien poikkitieteellisyys ja läpinäkyvyys
 
Tarve SHOKien väliselle yhteistyölle ei ole uusi asia. SHOKien tulisi mahdollistaa ohjelmien välinen ristiin oppiminen 
ja tulosten soveltaminen. Samaa tutkimusta ei tehtäisi eri siiloissa.  Tarvitaan aktiivista tiedon jakamista ja sovelta-
mista ja SHOKien toiminnan läpinäkyvyyttä. 

Yhtä lailla tarvittaisiin kuva kaikkien SHOKien yhteisestä tulevaisuudesta, yhteisistä tavoitteista.

SHOKien välisiä lasiseiniä kehotetaankin purettavaksi. SHOK-hallinto ei saa olla tutkimusyhteistyön este.

ICT on SHOKien välisten hankkeiden mahdollistaja. Monet hankkeet toteutuvat toimialakohtaisina, mutta projek-
teja tulee nyt FIMECCin ja TIVITin välimaastoon. Myös TIVITin ja CLEENin välillä on yhteyksiä.

 

Kuva 12. ”Liiketoiminta-alueet” vs. mahdollistajat

• SHOK antaa mahdollisuuden osallistua 
tutkimukseen

• Uusi toimintatapa: tehdään oikeasti työtä 
yhdessä

• Myös ohjelmien suunnitteluun voi vaikuttaa
• Liiketoimintaekosysteemit tutkivat yhdessä
• Kontaktipinnat ovat kasvaneet
• Luodaan yhteistä tietoa ja yhteistä 

ymmärrystä, uudenlaista tiedonvaihtoa
• On saatu uusia asiakkaita ja 

tutkimuskumppaneita
• Kustannustehokasta yhdessä tutkimista
• Hyvää yhteistyötä yliopistojen kanssa

PK ja SHOK

•  Miten löytää SHOK-ohjelmiin? 
•  Miten löytää pk-kumppanit? 
•  Tutkimukseen lisää vauhtia
•  Ohjelmissa on rajattuja rooleja ja muu 

yhteistyö vähäistä
•  Aikataulu, budjetti ja markkinapotentiaali: 

pitää voida siirtyä lähemmäksi 
tuotekehitystä

•  Raportointi syö vähät resurssit
•  Tukien tuloutusta on nopeutettava
•  Pk-yrityksellä ei ole tutkimusosastoa – ellei 

koko yritys ole sitä
•  Kilpailua SHOK- ja Tekes-ohjelmien välillä
•  Ohjelmiin työn tuottavuutta, 

automatisointia, perusinsinöörin 
suunnitteluosaamista
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”SHOKien välinen yhteistyö ontuu, koska SHOK-johtajat ovat armottoman mustasukkaisia omasta alueestaan, 
niin hyviä johtajia kuin niihin on saatukin. SHOKit pitäisi vähintään saada sijoitettua samoihin tiloihin, että 
luonnollista yhteistyötä syntyisi.”

”SHOKien pitäisi joustaa keskenään ja antaa tilaa uusille ohjelmille.”

”SHOKit toimivat nyt toimialoittain. Pitää saada yhteistyötä yli SHOKien.”

Kone: 
 ”Ketteryys ja nopeus ovat ensiarvoisen tärkeitä menestystekijöitä tutkimusohjelmien toiminnassa, 

Tämä koskee myös SHOKien välisiä ohjelmia. Näin säästetään aikaa ja rahaa.”

”SHOKien rajoja olisi syytä häivyttää, ettei esimerkiksi byrokratia estä yhteistyötä.”

”Miten SHOKien välillä hoituu IPR, käyttöoikeudet jne.? Sopimusjuridiikka?”

”FIMECC voisi panostaa lisää ja tuulettaa ristiin ohjelmien ja SHOKien välillä. Yrityksiä ei voi pakottaa yhteis-
työhön, mutta pelkät seminaarit eivät riitä. Pitää olla vuorovaikutusta, että syntyy synergia-aihioita. On hyvä, 
että joutuu käsittelemään outojakin asioita.”

”SHOKien välisestä yhteistyöstä on puhuttu paljon, mutta SHOKit on TOSI itsenäisiä.”

”Usein eri projekteissa on samat, tutut osapuolet: pitää luoda uutta poikkitieteellistä tutkimusta.”

”SHOKien rajapintojen pitää olla selvät. Liikkuuko SHOKien välillä tieto?”

Konecranes: 
 ”Ohjelmat ovat siiloissa, ja SHOKit varsinkin.”

”Tietoon on vaikea päästä kiinni, jos ei ole ollut mukana ohjelmassa: tieto ei ole julkaisuissa.”

”Kasvaisiko CLEENin ja FIMECCin yhteisissä ohjelmissa hitaus?”

”Biotalous-SHOK pitää saada järjestykseen. Ostakoot Metsäklusteri ja CLEEN toistensa osakkeita ristiin tai mitä 
tahansa.”

”CLEEN/FIMECC/Metsäklusteri pitää uudelleen organisoida. Nyt puolustetaan SHOK-rajoja. On kova panostus 
olla kolmessa SHOKissa mukana.”

”Onko SHOKeja liian monta?”

”Ympäristönäkökulmaa ei voida erottaa muista SHOKeista – esimerkiksi energiatehokkuus kuuluu kaikkien 
SHOKien sisälle. CLEEN toimisi paremmin, jos se pysyisi energia- ja ympäristötoimialojen omassa kehitykses-
sä.”

”Tarvittaisiin erillinen verkostotalouden SHOK. Tiedonkulku isoilta O&M-yrityksiltä alihankkijoille ei vain toimi. 
Tarvittava oppimäärä ei ole iso vaan huikea. Elektroniikkateollisuudessa verkostotalous on opittu: miksei opita 
sieltä?”
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”Erillinen Service-SHOK olisi tarpeen. Suomalaiset eivät osaa palvelua. Ruotsalaiset ovat parempia. Lännessä 
tarvitaan kunnossapitoa. Tarvittavat fyysiset tuotteet ovat erilaisia. Tarvitaan globaalit prosessit varaosille ja 
24/7 palvelua.”

”Tarvitaan poikkisuuntaista palikoiden rakentamista.”

”Mitä tapahtuu SHOKien välillä? Nyt ei kai vielä mitään. Rajapinnoilla pitäisi syntyä uutta.”

”Nyt on alkamassa ryhmäprojekti yli kolmen SHOKin.”

”Poikkitieteellisyyttä ei vielä ole, ja SHOK on perusrahoitusinstrumentti.”

”SHOKeissa on eritaustaisia fi rmoja, josta pitäisi tulla törmäyksiä.”

3.4  Tulokset

Tässä kappaleessa on suoria lainauksia vastauksista kysymykseen siitä, mitä tuloksia SHOK-ohjelmat ovat tässä 
vaiheessa tuoneet yrityksille. Vastauksissa heijastuu eri alojen ohjelmien ja erikokoisten yritysten erilainen aika-
jänne.

”Hyötyjä on jo saatu, mutta uusien innovaatioiden tuotteistus ja markkinoille vienti tuo suurimmat taloudelli-
set hyödyt n. 2-3 vuoden sisällä.”

”Cloud Softwarea on nyt tehty pari vuotta ja tulokset alkavat vaikuttaa teknisiin valintoihin.”

”Samat Tekes-rahat on jaettu ennenkin pirstaloidusti, joten nyt ei ole ainakaan vähempää odotettavissa.”

”Yhteistyö muiden yritysten kanssa voi poikia yhteistä tuotetarjontaa – vielä sitä ei ole saatu aikaiseksi.”

”Liiketoimintakuviot ja -palvelut ovat vasta tulollaan ja ovat pitkän tähtäimen tavoitteita.”

”Ei voi sanoa, milloin SHOKista tulisi rahaa viivan alle – 10-15 vuoden päästä.”

”SHOKeilla piisaa arvioijia. Ei pitäisi vielä arvioida.”

”Hyödyt ovat vastanneet odotuksia. Mittareita ei tosin ole ja fi ilispohjalla mennään.”

”Hyviä alkuja on, mutta ne ovat pitkässä puussa. Kaksi vuotta on lyhyt aika ja viiden vuoden jälkeen on parem-
pi katsoa, mitä oikeasti on saatu aikaan.”

”Tutkimusta on voitava soveltaa suoraan omassa liiketoiminnassa. Ohjelma on korkealentoinen, ja voi viedä 
vielä monta vuotta, ennen kuin saadaan käytettäviä tuloksia.”

”Keskusteltuaan nyt menossa olevan tutkimuksen onnistumisen todennäköisyydestä ja paljonko liiketoimintaa 
voitaisiin saada lisää, näky oli ollut lohdutonta.”

”Pientä tietoa tulee koko ajan, mutta mitään isoa ei vielä. Ei jytkyä eikä ilmaveiviä tule kahdessa vuodessa.”

”Kahden vuoden sisään ei tule mitään sellaista, mitä ei olisi muutenkin tehty.”
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Kuva 13. Kevyttä ruostumatonta terästä LIGHT SP1-ohjelmasta

”Pohjaa liiketoimintasuunnitelmalle.”

”Uusia IP-kehityskohteita.”

”Ohjelmien aikajänne on hankkeiden näkökulmasta oikea. Korrelaatio valtion tuen ja menestyksen välillä on 
ilmeinen.”

”Aikatauluja on paha asettaa, kun tutkitaan materiaalien kestävyyttä.”

”TIVITin suurin kehityskohde on uuden liiketoiminnan aikaansaaminen. On tehty hyvää yhteistyötä, mutta nyt 
ei vielä olla tavoitteissa. Syklit nopeutuvat koko ajan: Ei oltu riittävän ketteriä. Aika on ajanut ohi. On fakta, 
että tuloksia on vanhentunut.”

”Tehdyt demot ovat lähentäneet meitä ja muita yrityksiä ja luoneet hyviä yhteistyösuhteita. On myös avautu-
nut mahdollisuus kehittää edelleen saatuja välituloksia tuotteiden suuntaan.”

”Tavoite on saavuttaa pitkän ajan kuluessa tulosta. Yritys luottaa siihen, että SHOK-investointi palaa takaisin 
kerrannaishyötyinä ja verkostoina.”

”Mistä hitaus tulee? Byrokratiasta. On SRA ja WPT ja TASKit. Sitten mennään sillä määrittelyllä eteenpäin. 
Mistä tietää, meneekö metsään vai eikö mene? Tutkimustuloksia tulee ulos ripotellen ja vasta loppuraportista 
näkee kunnolla tulokset.”

”Valtiovallan pitäisi rohkaista spin-offeihin.”

”Keskustelut alkavat nyt johtaa uusiin avauksiin ja jo ensi vuonna uusiin tuotteisiin. Koko ajan pitää tulla jota-
kin: muuten ei oltaisi mukana.”
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”Myös teknisiä ratkaisuja on saatu kehitettyä standardoinnin kautta.”

”Tutkimuksen aikajänne on noin kaksi vuotta. TIVITissä kehitetyistä standardeista osa on jo mennyt tuottei-
siin.”

”Syntyvät energiatehokkuusideat sovellettaisiin heti.”

”Työ on tuotekehitystä ja hankkeen lopussa pitää olla valmista se, mitä voidaan lisensoida asiakkaille.”

”Yritys saa ensimmäisen projektin valmiiksi tänä vuonna, ja kaksi uutta kahden vuoden sisällä.”

”Seuraavan kahden vuoden tavoite on selkeä vientituote Keski-Eurooppaan.”

”Bisnekseen on jo tuotu käyttöliittymiä ja ollaan tekemässä protoja.”

”Kehitystyö pitää saada käyttöön 4-12 kuukauden kuluessa.”

”Vuoden kuluttua pitää tuotteen olla valmis.”

”Jos nykyinen projekti olisi tehty yritysprojektina, projekti olisi jo valmis – silloin olisi itse jouduttu toki panosta-
maan enemmän.”

Ruukki: 
 ”Ensimmäisiä uusia tuotteitakin on jo kehitetty.”

”Läpimurtoja ei ole vielä saavutettu eikä odotettukaan. Joitakin liidejä on kuitenkin viety jo eteenpäin.”

”Yksi ohjelmistotuote on kehitetty tutkimuksen pohjalta. Yksi tärkeä asiakassuhde on vakiinnutettu sen avul-
la.”

”Parempia tuotteita ja kehittynyttä tuotantoprosessia.”

”Uusia kansainvälisiä palveluita.”

”Hyöty yritysverkoston rakentamisessa.”

”Uusia tuote- ja palveluinnovaatioita. Hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Teknologiosaamista on lisätty.”

”Perus-platform on valmis. Sovellutusta tehdään. Odotetaan, että kahdessa vuodessa on ratkaisu EU-markki-
noille.”

”Olemme selvittäneet potentiaalisen tuotteen suorituskyvyn ja etsimme parhaillaan ensimmäisiä pilottiasiakkai-
ta tuotteen kehittämiseksi volyymituotteeksi.”

”SHOKin aikajänne on sopiva. Ensimmäinen vuosi menee suunnan löytämiseen. 2-3 vuodessa pitää löytää 
uusia tuotteita. Pilotit pitää tehdä nopeasti niin, että asiakkaita on mukana.”

 
”Kahden-kolmen vuoden kuluessa tullaan tuotteistamaan SHOKissa kehitettyjä asioita. On inkrementaalisia 

tuotemuutoksia, mutta myös uusia tuotteita.”
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3.5  Ohjelmamuutokset
  
Ohjelmiin tarvitaan vapautta tehdä muutoksia niiden toteutuksen aikana. Ei voida tietää, mitä kannattaa tehdä 
neljän viiden vuoden kuluttua ja tutkimusta on voitava suunnata saatujen tulosten mukaan. Yleinen mielipide 
on, että SHOK-ohjelmat taipuvat kyllä tarvittaessa muutoksille. Muutoksia ei niin vain voi kuitenkaan tehdä, vaan 
partnereiden kanssa käydään pitkiä neuvotteluja. Tämä tuo SHOKiin hitautta ja jähmeyttä.

Jos yksittäinen yritys poistuu ohjelmasta, ohjelmaa on syytä skaalata alaspäin. SHOKin hallituksen tulisi olla se, 
joka skaalauspäätöksen tekee.

Keskusteluissa nousi esiin esimerkiksi yksittäinen työpaketti, jota kukaan ohjelmaan osallistujista ei ole priorisoinut 
eikä työ ole edennyt lainkaan. Ohjelmien sisällä pitää pystyä lopettamaan tällaiset osiot ja siirtämään resurssit 
muualle.

Ohjelmien perustavoitteet ja fokusointi tulee tarkastella riittävän usein. 

Yksinkertaistaen: ohjelmia on johdettava.

”Pitäisi olla enemmän tilaa ’suomalaiselle’ tavalle tutkia, että tehdään ja testataan ja katsotaan, mitä tuli, ja 
sitten tehdään raporttia. Nyt tehdään kaavamaisesti suunnitelman mukaan.”

 
Kone: 

 ”Pitää myös olla valmis keskeyttämään ohjelmia nopeasti, kun alkuperäiset tavoitteet eivät näytä 
mahdollisilta. Se on myös onnistuminen.” 

Kuva 14. Tulevaisuuden teolliset palvelut eli FutIS-ohjelman käynnistystilaisuuden innostuneita 
 osanottajia
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Kuvat 15-17. Tunnelmia TIVITin CLOUD-seminaarista
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4 Huippuosaaminen?

”Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) tarjoavat huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia 
hyödyntäville yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Keskittymissä toteu-
tetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa. Keskittymät ovat 
sovelluslähtöisiä ja ne tukevat monitieteisyyttä”, kertoo Tekes SHOK-nettisivullaan.

SHOKeissa syntyy parempaa huippututkimusta kuin aikaisemmin on Suomessa tehty. Tulee uusia rat-
kaisuja ja uutta teknologiaa. Mukana on yritysten kehittämisstrategian ykköstason asioita. Tiiviillä yhteistyöllä 
päästään kilpailijoita syvemmälle.

Erityisesti ne yritykset, jotka eivät toimi SHOKeissa omilla strategisilla ydinalueillaan, kyselevät ohjelmien tasoa ja 
esittävät useista näkökulmista epäilyjä keihäänkärkien syntymiselle.

Voiko laajoissa ja löyhästi yhteistyötä tekevissä konsortioissa syntyä huippuosaamista? Yritetäänkö vä-
kisin yhdistää toisistaan riippumattomia projekteja saman ohjelman alle ja siten keinotekoisesti kasvattaa ohjel-
man volyymiä ja konsortion kokoa? Ohjelmia on fokusoitava lisää ja niissä on otettava riskiä nykyistä enemmän. 

Edustavatko kaikki ohjelmat huippuosaamista? Onko SHOKin tarkoitus rahoittaa ohjelmaa, jossa vasta läh-
detään nostamaan Suomea muun maailman tasolle? Pitäisikö puhua mieluummin POKeista (perusosaamiskeskit-
tymä) kuin SHOKeista? Ovatko kaikki mukana olevat tutkimusteemat strategisen tärkeitä Suomelle tulevaisuudes-
sa? Tutkitaanko auringonlaskun aloja? – Auringonlaskun aloiksi tuli valituiksi useita. Kilpailua ohjelmien välillä on 
lisättävä, jotta strategisesti tärkeimmät ja laadullisesti parhaat valikoituvat

Osaa ohjelmista toivottiin käytännönläheisemmälle tasolle: nyt on huippututkimusta, mutta tavoitteena pitää olla 
huippuosaaminen.

Kuva 18. Ohjelmia vain auringonnousun aloille?

Globaali huippu

Kansallinen huippu

Perustaso

��

����
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• Parempaa huippututkimusta, kuin mitä 
Suomessa on tehty

• Tulee uusia ratkaisuja ja uutta teknologiaa
• Tutkitaan yritysten strategisia ykkösasioita 
• Päästään kilpailijoita syvemmälle

• Yhteistyö yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin 
parantunut

• SHOK-ohjelmien kautta tutkimus on lähtenyt 
yritysten strategisten teemojen suuntaan

• Yritykset tekevät yliopistoyhteistyötä 
globaalisti

Huippu?

•  Voiko laajoissa ja löyhissä konsortioissa 
syntyä huippua?

•  Ohjelmia on fokusoitava lisää
•  Otetaanko riskiä riittävästi?
•  Ovatko kaikki ohjelmat huippua? 
 • Perustason nostamista
 • Tutkimusteemat
•  Tarvitaan lisää kilpailua
•  Kansallisissa tutkimusekosysteemeissä ei voi 

syntyä huippua
 • Kv-yhteyksien luominen
 • Tutkijoiden liikkuvuus
 • Kv-tutkimuslaitosten osallistuminen
•  Minne maailma ja markkinat menevät?
 • Kyky nähdä tulevaisuuteen
 • Yliopistoilta odotetaan uutta,
   autenttista luotavaa
 • Lisää vauhtia tutkimukseen
•  Teknologiasta liiketoimintaa

?!+
 

 

Kuva 19. Ovatko SHOKit huippua?

”Isot energiaprojektit lähtivät liikkeelle ennen SHOKia, eikä projekteja ole lähdetty siirtämään SHOKeihin.”

”Tampereen materiaaliteknologia on maailman huippua ja parempaa kuin uskotaankaan.”

”Kasvattaako iso yritys joustamattomuutta?”

”TIVITin strategiaa on korjattu. Strategia on menossa oikeaan suuntaan, paletti on kasassa ja ICTn kärki alkaa 
löytyä.”

”On pakko hakea osaaminen Suomen ulkopuolelta.”

”Todelliset huiput saattavat kehittyä muualle.”

”On turha yrittää mopolla mahdottomia.”

”Metsäklusteri Oy:n FuBio-ohjelma on tähtisuorittaja.”

”Ohjelmien välillä tulisi olla kilpailua. Voisiko olla jopa julkista kilpailua tyyliin Leijonan kita?”

”Osa tekemisestä on kansainvälistä huippua: on muutettu kulttuuria.”

”Suomessa on sellaista osaamista, ettei ole mitään rajaa suomalaisen softateollisuuden kasvulle.”

Ruukki: 
 ”Bisneksessä ei jaeta hopeamitaleita. Ruukin osalta SHOK-ohjelmat ovat huippua.”
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4.1  Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö

SHOK-toiminta on parantanut yritysten yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yritykset 
ovat oppineet tuntemaan yliopistot SHOKien myötä paremmin. Yhteistyöstä on tullut tiiviimpää. SHOKit ja Tekes 
mahdollistavat tutkimuksen keskittämisen Suomeen.

Jotkut yritykset valittavat osaajien puutetta: yliopistoista ei tule huippututkijoita eikä siten myöskään huipputut-
kimusta. Tutkijoiden pitää olla riittävän laaja-alaisia, ja silti heistä on löydyttävä myös kärki. Yrityksillä itsellään ei 
ole resursseja lähteä aivan uusille alueille. Perustutkimus ei ole yritysten tehtävä ja Suomen Akatemialla on oma 
latunsa perustutkimuksessa. 

Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille on heitetty haaste luoda hyviä ideoita siitä, minne maailma ja markkinat menevät 
tulevaisuudessa. Pitää olla kyky nähdä tulevaisuuteen. Odotetaan autenttista ja uutta luotavaa. Ei pidä kuunnella 
liikaa, mitä halutaan, vaan kertoa, mitä oikeasti uutta voitaisiin tehdä. Haasteeseen on  kyllä myös vastattu: yli-
opistojen tutkimus on SHOK-ohjelmien kautta lähtenyt yritysten strategisten teemojen suuntaan.

Joissakin tapauksissa yliopistot ja tutkimuslaitokset pyrkivät edelleen sanelemaan ja jatkamaan suoraan sitä, mitä 
ovat aiemminkin tehneet. Esitettiin kysymys, jarrutetaanko silloin huippututkimusta. Todettiin myös, että yritykset 
voisivat itse parantaa tapojaan ja olla enemmän tutkimuksessa läsnä. Tutkimusta on johdettava.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset vähentävät SHOKien joustavuutta. Kun ohjelmien osallistujat ovat vaihtuneet, 
agendaa on ollut ikävä muuttaa: korkeakoulujen budjetteja ei ole haluttu kaataa. Esimerkki: On hankala ohjelma, 
jota halutaan muuttaa, mutta korkeakoulut ovat kiinnittäneet rahat väitöskirjoihin ym. työhön ja vastustavat 
muutosta. Voi kysyä, miksi tehdä väitöskirja, jota ei haluta.

Projekteihin toivottaisiin enemmän vauhtia. Nyt kärsitään akateemisen ja liikemaailman eroista. Yliopistoissa mie-
titään, mitä tehtäisiin ensi vuonna, kun pitäisi tutkia ja saada aikaan tuloksia. Kirkkaimpia aivoja käytetään uusien 
tutkimushankkeiden myyntiin.

SHOKeissa mukana olevat yliopistot lähettävät nyt vähemmän pieniä tutkimusrahapyyntöjä - aikaisemmin tuli 
valmiita Tekes-hakemuksia kommenteille. Kahvinjuontihankkeista on tältä osin päästy eroon.

Teknillisiä yliopistoja ei haluta ainakaan lisää. Ensimmäinen merkittävä tavoite on, että yliopistot ja korkeakoulut 
löytäisivät omat vahvuutensa. Kituvat yksiköt koetaan turhiksi. Esimerkiksi Metsäklusterin asioita tutkii Suomessa 
30 eri tahoa: jokaiselle jotakin. 

Halutaan, että Aalto alkaa näkyä yliopistojen ranking-listoilla hyvillä sijoilla. Aallon ympärille pitäisi kerääntyä 
luontevasti yrityksiä, kun toimintaa fokusoidaan tarpeeksi. Olisiko Otaniemen uusi kampus sopiva referenssiym-
päristö? Fyysisellä etäisyydellä/läheisyydellä on tutkimuksessa iso merkitys. 

Huippuosaamisen syntymistä haittaa suomalaisten yliopistojen kilpailu keskenään. Suomalaisten yliopistojen 
valitettiin kisailevan keskenään, luottavan kotikenttäetuun ja pyrkivän kanavoimaan kansainvälisen yhteistyön 
korkeakoulujen kanssa omien kumppaneittensa kautta. Unohdetaanko, että useimmat suuryritykset tekevät jo 
yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa?

”Menee kolme vuotta, ennen kuin korkeakoulut pystyvät tuottamaan mitään uudelta alalta.”

”Väitöskirjoja ja diplomitöitä teettämällä saadaan työvoimaa kapealle alueelle, mutta SHOKissa kenttä on 
laajempi.”

”TEKESin yritysprojektit ovat ainoa keino saada yliopistot tekemään, mitä pienyritys haluaa.”
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”Työvoitto siinä, että TKK ja VTT tekevät yhteistyötä eivätkä kilpaile rahoista.”

”Liittyen Aallon kehitykseen ja ambitioon huippuyliopistoksi: teollisuusyhteistyön tuloksena saatuja kansanta-
loudellisesti todella merkittäviä tuloksia ei arvosteta.”

”VTT:n ja Aallon kanssa on kehitetty hyviä käytäntöjä.”

”Yliopistot ja korkeakoulut perustivat SGEMiin kirjaston, johon kaikki toivat simulointimallinsa. Tämän kokoi-
nen hanke antaa siihen mahdollisuuden.”

”Tarvitaan Stanfordin proffa Suomeen edes pariksi vuodeksi.” 

”Yliopistoilla ja korkeakouluilla on annettavaa. Partnerit valikoituvat ja tehdään tiivistä yhteistyötä. Nyt kun 
siirrytään Otaniemen kampukselle, Aallon merkitys korostuu entisestään.”

Kemira: 
 ”Oli SHOK tai Tekes: tarvitaan yksinkertainen malli yliopistojen ja yritysten yhteistyölle markkina-

lähtöisesti, yritysvetoisesti.”

4.2  Kansainvälistäminen

Jotakuinkin kaikkien haastateltujen yritysten liiketoiminta on kansainvälistä ja yritykset kohtaavat kansainvälisen 
kilpailun. Näin tapahtuu yrityksen koosta riippumatta. Monen pienemmän yrityksen tuotteet ovat maailmalla suu-
remman yrityksen alihankintana. Yritykset tekevät tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä ja niillä on tuotantolaitoksia 
ympäri maailman. SHOKeilla ei näistä syistä ole ollut mainittavaa merkitystä haastateltujen yritysten kansainvälis-
täjänä.

Kansallisesti rajoittuen ei synny huippuosaamista. Todettiin että kansallisia tutkimusekosysteemejä ei voi 
olla. SHOKeissa on oltava kansainvälinen näkökulma. Kansainvälisten yhteyksien luominen ja kansainvälisten tut-
kimuslaitosten osallistuminen katsottiin merkittäviksi kehityskohteiksi. Parhaat toimijat on saatava mukaan, eikä 
Suomesta yksinkertaisesti löydy riittävästi osaajia.  Globaaleja yrityksiä on yritetty saada mukaan ohjelmiin muun 
muassa Piilaaksosta ja Kiinasta. 

Yritykset valitsevat, onko järkevämpää tutkia ja kehittää tuotteita Suomessa vai Suomen ulkopuolella, esimerkiksi 
siellä, missä on merkittäviä tutkivia asiakkaita. Eri maiden tukijärjestelmiä käytetään hyväksi. Tutkimusyhteistyö on 
myös rekrytointikanava.

Muistutettiin, että suomalaista kehitysosaamista kannattaa myös viedä: hinta/laatukilpailussa voitetaan.

SHOKit eivät ole vielä lisänneet mielenkiintoa suomalaisiin tutkimuspartnereina. Työ kansainvälisten yliopistojen 
kanssa on haastavaa, eikä SHOK-instrumentti estä yhteistyötä.  (Monessa yrityksessä valitettiin sitä, että ulkomais-
ta tutkimusta ei ole saanut sisällyttää ohjelmiin. Väärinymmärrystä korjattiin.)
  
Myös yliopistojen pitäisi olla kansainvälisempiä. Ihmeteltiin suomalaisten tutkijoiden korkeaa kynnystä liikkua 
rajojen yli. Suomessa taas ei ole tarjolla riittävää houkutusta tulla tänne. Kynnys tulla on yhtä lailla korkea kuin 
kynnys siirtyä muualle.
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Keskusteltiin siitä, pitäisikö SHOKeilla olla toimipisteitä Suomen ulkopuolella: veturi Kiinaan on tarjolla. Toimipis-
teet eivät taida kuitenkaan sinällään lisätä ulkomaalaisten mielenkiintoa tulla mukaan SHOK-tutkimukseen.

Kansainvälisyys ei ole itseisarvo. Oleellista on, että tutkimuksessa on käytettävissä globaalit tiedot ja riittävät, 
korkeatasoiset resurssit.

”Tutkimuksesta puuttuu globaali kilpailu.”

”Ohjelma, jossa on mukana vain Suomessa syntyneitä Suomen kansalaisia, on aivan tuhoon tuomitulla tiellä.”

NSN: 
 ”Kansallinen raha on toki syytä käyttää kansallisiin tarkoituksiin, mutta jos halutaan olla suun-

nannäyttäjiä, pitää mukana olla globaalit huippuosaajat maailmalta. Voisiko Aalto olla gravitaa-
tiopiste, joka kerää huiput maailmalta yhteen?

 Suomessa on se hyvä, että tehdään referenssijuttuja, kuten Kalasatama, eli pilotteja suoraan 
tuotantomittakaavaan. Jos Suomi jaksaa jatkaa tällä linjalla, Suomi pysyy kiinnostavana kenttänä 
myös ulkopuolisten silmin.”
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5 SHOK-hallinto

5.1  Rahoitus

5.1.1  Tekes-rahoitus

Tekes-rahoitus on ollut pääinstrumentti yritysten oman rahoituksen ohella. Tekesin rahoituspäätökset ja 
Tekesin toiminta rahoitusprosessien yhteydessä kirvoittivat runsaasti kritiikkiä. Tekes sai myös kiitosta: 

• Alkukankeuden jälkeen yhteistyö Tekesin kanssa on lähtenyt sujumaan linjakkaasti.
• Useat yritykset ovat kokeneet yhteistyön Tekesin kanssa pääosin positiiviseksi ja joustavaksi. 
• Rahoituspäätökset ovat olleet järkeviä ja ne on saatu ajallaan. 
• Vuoropuhelu rahoitusprosessin aikana on koettu hyväksi toimintatavaksi. 
• Pk-yritysten on ollut helppo käynnistää projekteja.

Tekesiin kohdistuvan kritiikin pääaiheet olivat seuraavat:

• Tekesin arviot SHOK-ohjelmien strategisuudesta eivät useissa tapauksissa vastaa yritysten käsityksiä.
• Tekesin linjaukset ovat ohjanneet SHOK-toimintaa kohti liian suuria konsortioita ja epärealistisen pitkää hyö-

dyntämisen aikajännettä.
• SHOK- ja Tekes-ohjelmat osittain kilpailevat keskenään ja Tekes on lanseerannut SHOK-ohjelmille päällekkäi-

siä omia ohjelmia.
• Tekesin käytännöt ja päätökset vaihtelevat toimialoittain ja/tai käsittelijöittäin.
• Tekesin päätökset ovat läpinäkymättömiä ja päätösprosessit kohtuuttoman hitaita.
• Tekesin tukiprosentit ovat huomattava alhaisia verrattuna siihen, mitä kaavailtiin SHOK-toimintaa pystytettä-

essä.
• Tekesin tukien saanti on hidasta ja siitä aiheutuu vaikeuksia erityisesti pk-yrityksille ja yliopistoille.

Haastattelujen perusteella rahoitusprosesseja on selkeytettävä ja Tekesin sekä SHOKien välistä vies-
tintää on tehostettava. Näin on toimittava riippumatta siitä, onko kyse SHOK-ohjelmien vai yritysprojektien 
rahoituksesta. 

SHOKit ovat ryhtyneet hakemaan rahoitusta myös Tekesin ulkopuolisista lähteistä alkuperäisen ajatuksen mukai-
sesti. Todettiin toki, että tutkimusta on voitava tehdä myös ilman tukea. 
 

”SHOKien piti olla itsenäisiä, ja piti olla rahoituksen myöntämisvastuu.”
”SHOKien ajateltu rooli ja profi ili muuttuivat suunnitellusta. Työn piti olla yritysten johtamaa ja ajamaa, ja 

yritysten piti olla isoilla panoksilla mukana.”
”Tekesin toiminta on tempoilevaa ja ennustamatonta.” 
”Tekes käyttää mielivaltaisia kriteerejä päätöksissään.”
”Tekesissä ei ole yhteistä foorumia, jossa tarkasteltaisiin käytäntöjä. Mikä on SHOKia ja mikä ei, vaihtelee.”

”Johtuuko eri yritysten aivan erilaisena kokema byrokratia Tekesin suhtautumisesta eri toimialoihin vai Tekesin 
käsittelijöiden erilaisesta suhtautumisesta asiakkaisiin?”

”Tekes ei kykene käsittelemään ohjelmia kokonaisuudessaan vaan pakottaa pilkkomaan palasiksi. Alussa pu-
huttiin kokonaan eri kieltä.”
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”Pitäisi luottaa siihen, että yritysten harkintakyky on kohdallaan!”
”Mikä on teollinen relevanssi? On ollut laajoja yrityskonsortioita, pk-sektori mukana ja myös yliopistot. Tekes ei 

vain perustele päätöksiään jättää rahoittamatta.”
”Eikö Andritzin, Foster Wheelerin ja Metson partnereina tekemä ohjelma ollut Suomelle strateginen?”
”Tekesin ei pidä puuttua siihen, mikä on yritysten kannalta relevanttia!”
”Mikä viisaus on Tekesissä suhteessa yrityksiin, jotka ovat valmiita panostamaan hankkeisiin?”
”Tekes työntää profi ilia yhä kauemmas perustutkimukseen, jotta löytyisi läpimurtoteknologiaa. Tästä on seu-

rannut kielteisiä ohjelmapäätöksiä, vaikka Tekesin valmistelijat ovat puoltaneet ja proffat olleet takana.”
”Tekes on sanonut antavansa metsäsektoreille rahaa vain, jos on pk mukana, mutta tutkimukseen rahaa laitta-

vaa pk-ta on vaikea löytää.”
”Tekesin pitää hyväksyä, että kolme yritystä on konsortio.”
”SHOK-rahoitusta on ollut vaikea saada. Yritykset menisivät eteenpäin, mutta Tekes ei rahoita eikä sano suo-

raan, mistä kiikastaa. Tavallisia yritysprojekteja on helpompi saada läpi kuin SHOKeja.”
”Hakemusten tekoon on palanut paljon rahaa.”
”Hylkäävien päätösten myötä CLEENissä on kehitetty prosessia: Tekesistä haetaan alkuvaiheessa lausunto - 

joka tosin ei sido Tekesiä myöhemmässä vaiheessa.  On hyvä kysymys, mikä on lisäkerroksen lisäarvo.”
”Iso osa energiasta on mennyt rahasta kinaamiseen.”
”Tekesin pitäisi katsoa yhteistyön laatua.”
”Tekes laittoi liikkeelle omia saman aiheisia ohjelmia. Hyvä esimerkki: Miksi Tekes on juuri nyt käynnistänyt 

biotalousohjelman, joka on täysin päällekkäinen SHOKin ohjelman kanssa ja ristiriidassa tehtyjen rahoituspää-
tösten perustelujen kanssa?”

”Tekesillä saa olla roolinsa, mutta ei pidä tehdä kilpailevia SHOKeja ja Tekes-ohjelmia.”
”Tekesin ei pidä päästää yrityksiä kikkailemaan rahoituksesta linjalla SHOK vai yritysprojektit.”

”Yritys saa SHOKissa 35 % tuen, kun yritysprojekteissa on saatu 50 %.” 
”Julkisen rahoituksen piti olla sama kuin oma osuus – ei ollut.”
”Tekes aikoi poistaa pk-yrityksiltä 10 % lisäkannustimen, mutta se saatiin säilytettyä.”

”Tekes vastaa erittäin hitaasti. Yritykset ovat vuoden kehittäneet ohjelmia, jotka eivät kelpaa Tekesille ja pää-
töksenteko on hidasta ja läpinäkymätöntä.”

”Tekesin päätös kestää luvattoman kauan.”
”Pitäisi saada ennakkopäätöksiä, jotta tietää, voiko työt aloittaa. Yrityksen pitää kuitenkin tehdä budjettinsa ja 

pysyä siinä.”
”Tekesin rahan tulo tilille kestää.”
”Tuen saaminen tilille edellyttää sitä, että kaikkien ohjelmassa mukana olevien tahojen raportit on toimitettu 

Tekesille. Kun 1-2 toimijan väliraportit ovat puuttuneet, Tekes ei ole ottanut raporttia käsiteltäväkseen ollen-
kaan.”

”Tukirahat tulevat miten sattuvat. Vasta viime vuoden kesäkuun rahat on saatu. Raportoida pitää kuitenkin 
paljon ja ajallaan.”

”Emme ole vieläkään tietoisia 2010 kevään aikaisten tilitysten tilanteesta. Pienelle yritykselle tällainen sekoilu ja 
epävarmuus on täysin mahdotonta kassan suunnittelun kannalta.

”Rahaa on saatu viimeksi vuosi sitten. Välikausina joudutaan hakemaan rahaa Finnveralta, pankeilta ja muilta, 
joka sekin haku vie turhaan pienen yrityksen resursseja.”

”Rahoituksen viive on iso ongelma pk-yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Myös ohjelman vaihtuessa syntyy 
rahoitukseen katkoja. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tämä tarkoittaa tutkimusryhmien purkautumista ja 
pienessä yrityksessä lomautuksia.”

”Rahoituksen jatkumisen epävarmuus on ongelma. Vain puoli vuotta on tehokasta työaikaa, kun jo pitää ruve-
ta hankkimaan seuraavan jakson rahoitusta.”

”Rahoituksen vika on jäykkyys. Tosin SHOK on paras kaikista. Työnjako on hyvä. Julkinen raha on tavallaan 
siemenrahaa, jonka takia kannattaa tehdä yhteistyötä, jota kannattaa kyllä tehdä sitten jatkossa muutenkin.”

”Rahoitusmalli on liian raskas, mahdoton seurata ja ennakoida ja riippuu liian monista kumppaneista, joihin ei 
ole näkyvyyttä.”
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”Tutkimusagendaksi saatiin ensimmäisellä kierroksella se, mikä haluttiin. Toisella kierroksella ei sitten saatu 
yhtä hyvin toimivaa agendaa, koska Tekes ei antanut lisää rahaa. Nyt tehdään vain se, mikä on pakko.”

”Rahoituksen suhteen on pieni kommentti rahoitussääntöjen henkilöriippuvaisuudesta.”

”On huoli, keskitytäänkö liikaa pk-sektoriin. Totta on, että isot yritykset saavat absoluuttisina summina paljon 
rahaa, mutta hyvinvoivat isot yritykset ovat tasavallan elinehto.”

”On huoli, jos nyt päätetään poliittisista syistä muuttaa Tekesin pelisääntöjä.”
”Olisi virhe, ettei isoja yrityksiä tuettaisi. Tuen avulla täällä voidaan tehdä useamman vuoden tutkimusta. Oli 

sitten SHOK- tai Tekes-projekti: niitä ei tehdä huvikseen eikä kokeillakseen. Näistä voi tulla ja tulee täsmäpala-
sia myös pk-sektorille. Ilman tukia tutkimusta ei tehtäisi välttämättä Suomessa.”

”Jos isot yritykset jätetään tuen ulkopuolelle, hajotetaan tutkimusekosysteemi.”

Seuraavia muutosehdotuksia tehtiin:

”Suomalainen rahoituskuvio on sekava. Uusia värkkejä perustetaan, mutta mitään ei pudoteta pois. Oli Tekes 
ja rinnalle tuli SHOKit. Lisäksi on Sitra ja Suomen Akatemia ja ja ja … Koko paketti pitäisi miettiä uusiksi ja 
virtaviivaistaa. Mitä purettaisiin pois?”

”Tavoite oli, että saataisiin yksi ohjelma, johon siirtyisi merkittävästi rahaa. SHOKit ovat tuoneet yhden välineen 
lisää eikä rahoitusviidakko ole yksinkertaistunut. Palikoita on liikaa, ja muutkin palikat ovat edelleen merkittä-
viä rahoittajia. Yritys on suositellut kyselyssä OSKEja lakkautettavaksi jo kaksi kertaa ja edelleen ne ovat täällä. 
Suomen Akatemialla on toki roolinsa perustutkimuksen puolella. Pitäisi olla kuitenkin yksi kunnolla toimiva 
mekanismi.”

”SHOKeille voisi antaa rahoitusraamin ja vaihteluvälin.”
”Olisi parempi, jos Tekes antaisi SHOKille budjetin ja SHOKin hallitus päättäisi ohjelmista.”
”SHOKin hallituksen pitäisi voida päättää rahoituksesta.”
”Kuka saisi päättää, kuka rahaa saa? SHOKin hallitus tai Esko Aho ja kumppanit päättäkööt, miten rahaa 

käytetään.”
”Olisi hyvä, jos SHOKit voisivat päättää ohjelmista, mikä ei ole tämän päivän realiteetti.”
”Kuka voisi päättää, kun kaikki asianosaiset joutuisivat jääväämään itsensä? Ohjelmat ovat kuitenkin yritysten 

määrittelemiä ja Tekesillä on rahankäytön valvonta. Voitaisiinko ohjelmat pisteyttää läpinäkyvästi?”
”Tekes ei ole oikea paikka tehdä rahoituspäätöksiä, mutta ei ainakaan eikä varsinkaan Akatemia. EUREKAn 

malli voisi olla vaihtoehto.”
”SHOKilla pitäisi olla tietty rahoitus olemassa, ja siitä kilpailtaisiin SHOKin sisällä. SHOKin pitää priorisoida oh-

jelmat eikä jättää Tekesille. Priorisoidaan osaamista, ja se osataan tehdä SHOKissa paremmin kuin Tekesissä.”
”SHOKeista koottu ryhmä ei ole hyvä tekemään päätöksiä, koska tulee reviiritaisteluja, eivätkä proffat aina-

kaan saa päättää keskenään. Pitäisi olla joku pieni, rajoitettu tiedeneuvosto, jossa Alahuhta yms. ja Saar-
nivaara, joilla on riittävän laaja näkemys. Tai sitten SHOKit voisivat jakaa rahat, koska osakkaathan siellä 
kuitenkin päättävät.”

”SHOKille pitäisi myöntää hyväksytystä SRA:sta vaikka 25 M€ seuraavalle vuodelle, ja ohjelma tekisi sitten töitä 
50-80 M€:llä. Jotakin tällaistahan SHOK-toiminnan piti aluksi olla.”

”SHOKien välinen yhteinen rahoitusfoorumi olisi hyvä, mutta siinä pitäisi olla mukana päättämässä nimen-
omaan SHOKeissa olevia yrityksiä. Myös SHOKien väliset ohjelmat löytäisivät paikkansa hyvin tätä kautta. Nyt 
kinastellaan, kuka saa ohjelman haltuunsa.”

”Tekesiin tarvitaan arviomittarit, scoreboard. Kun tutkimuksen laadusta puhutaan, tarvitaan scientifi c board 
arvioimaan.” 
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”Voisiko rahoitusta muuttaa siten, että alussa lähdettäisiin käyntiin jollakin rahalla, mutta rahaa saataisiin myö-
hemmin lisää niin, että uusia partnereita pääsisi mukaan?” 

”Hyvä toimintatapa, että käydään vuoropuhelua rahoitusprosessin aikana. SHOKin tavoitteenahan on tehdä 
yritysten kilpailukyvyn kannalta relevantteja asioita.”

”Pklle saisi olla parempi tukiprosentti.”
”Voisiko joitakin SHOK-ohjelmia hoitaa ilman isoa korkeakoulupanosta?”
”Pitäisi päästä käyttämään avoimemmin kaupallistamiseen vievää otetta, koska houkuttelevuus joudutaan 

perustelemaan – onko ’laissa määrättyjä asioita’ estämässä? Voidaanko tehdä demoja?”

”Rahoituspäätöksistä on saatava läpinäkyviä.”
”On kohtuuton vaatimus Tekesiltä, että pk-sektorin on laitettava omaa rahaa.”
”SHOK-rahoituksen päätöksenteon pitäisi olla mahdollisimman lähellä ja läpinäkyvää. Läpinäkyvyys estää mah-

dolliset väärinkäytökset.”
”Tekesin päätöksille pitää voida tehdä aikataulu, eikä keskustella joutavia ja lähetellä toisarvoisia kysymyksiä. 

On kulunut jopa vuosi ekstraa aikaa päätöksiä odotellessa.”
”Muiden rahoittajien hakeminen onkin hyvä suuntaus.”
”Miten saataisiin mukaan pääomasijoittajia? Tekes on virkamieskoneisto.”

F-Secure: 
 ”Alkavien yritysten rahoitus pitää hoitaa.”

Mainittiin myös, että:

”TEKES-hankkeet on keskeinen avoimen innovaation instrumentti.”
”SHOK-Tekes-yhteistyö on parantunut.”
”SHOK-ohjelmia aloitettaessa Tekesille ei meinannut aluksi kelvata mikään. Nyt asiat sujuvat linjakkaasti.”
”Tekesistä on saatu päätökset ajallaan.”
”Tekesin avokätiset ehdot aiheuttivat rahoitusinstrumenteille nopean volyymin kasvun.”
”SHOK ei ole tyhjätaskuille. Taloudellinen tilanne pitää olla ok. Onko riskirahaa vai eikö ole?”
”Hyvän idean kuuluu saada rahoitusta eikä ne, joissa kaikki sosiaaliset tekijät on huomioitu.”
”Tuki ei saa olla ainoa syy tehdä tutkimusta: itse pitää voida kehittää, tuli tukia eli ei.”
”Tekes on oikea taho tekemään päätökset. Päätökset ovat keskimäärin järkeviä.”
”Tekesin on hyvä olla mukana rahoituspäätöksissä: jonkun pitää valvoa ohjelmien tasoa ja eihän Tekes puutu 

työpaketti-/projektitason asioihin.”
”Yritys on saanut rahoitusta reilusti. Kaikkiin ohjelmiin on saatu rahaa: tässä näkyy Metsäklusterin johtajan 

Tekes-tausta.”
”Kiitos Tekesin, pk-yritysten on kyllä helppo potkaista projekteja käyntiin.”
”Yrityksellä on Tekesin kanssa hyvät välit.”
”Kaikkiin haettuihin projekteihin on saatu tuki – tarvittaessa on toki korjattu projektin suuntausta.”
”Yritys ei olisi siinä, missä on ilman Tekes-tukia ja yritys on yhteistyöhön Tekesin kanssa erittäin tyytyväinen.”
”Periaatteessa on tyhmää jakaa rahaa, oli se sitten EU eli Tekes, mutta kun sitä nyt jaetaan, niin parempi olla 

hakemassa.”
”Tekesissä on oikea balanssi. Tekesin panostus ei ole huono ja Tekesin mukanaolo on järkevää.”
”SHOKit eivät ole kasvattaneet tutkimusmäärärahoja sen enempää Tekesissä kuin yritysten sisälläkään.” 
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5.1.2  EU-hankerahoitus

Useimmat haastatelluista yrityksistä ovat olleet mukana erilaisissa EU-hankkeissa. Hankkeet ovat auttaneet kan-
sainvälisten verkostojen kehittämisessä, ja hankkeisiin hakeudutaan usein muista kuin strategiasyistä. Yksi yritys 
äityi kutsumaan toimintaa ”näennäisyhteistyöksi”. EU-rahoitus on nähty lähinnä tutkimuslaitosten rahoitusme-
kanismina.

Todettiin, että SHOKeissa on pysytelty liian pitkään yhden rahoitusinstrumentin varassa. Nyt, kun Tekesin rahoitus-
katto on tullut vastaan, on lähdetty hakemaan vaihtoehtoja. Muistutetaan kuitenkin, että tutkimusta on voitava 
tehdä myös ilman tukea.

Ehdotettiin, että SHOKit ottaisivat EU:n yritysrahoituksen hankkijan roolin, eli kaikki EU-raha haettaisiin SHOKien 
kautta. Uusia ohjelmia pitäisi pystyä siinä tapauksessa luomaan nykyistä vapaammin. Ehdotettiin, että SHOKista 
tehtäisiin EU-hankkeen toimiva jäsen. - Yhdessä SHOKissa oli aiottu hakea EU-rahaa jo toiminnan alkaessa. Rahoi-
tusta ei tosin saatu, koska ei ollut tehty yhtään hakemusta. 

Yritykset muistuttivat, että EU-projektit ovat raskaita. Hankkeet on tehtävä loppuun saakka keskeyttämättä. Jo 
pelkkään hankkeen valmisteluun tarvittaisiin ensin Tekes-rahoitusta. Pitäisi myös hakea riittävän isoa rahoitusta, 
jotta hakemiseen kannattaisi kuluttaa resursseja. Isonkaan yrityksen T&K-organisaatiosta ei tahdo riittää aikaa 
EU-byrokratiaan. 

Hakupäätöksestä rahoituspäätökseen voi kulua kaksi vuotta. EU:lle on viety terveisiä, että rahoitusprosessin olisi 
syytä olla ketterämpi. Kun katsotaan, mitä muutoksia on tapahtunut ympäristössä (iPhone, facebook, Kiinan 
standardointi jne.), prosessin ketteryys ei riitä. 

Teknologiateollisuuden ehdotus siitä, että ohjelmat hakisivat EU-rahoitusta päästyään hieman alkua pidemmälle, 
sai tukea useimmilla tahoilla. Hakemus olisi helpommin luotavissa jo tehdyn hankedokumentoinnin pohjalta. Jos 
EU-rahoitusta saataisiin, vastaava muu rahoitus voitaisiin vapauttaa muiden SHOK-hankkeiden käyttöön. Yritykset 
toisivat ohjelmiin mukaan eurooppalaisia tutkijoitaan ja asiakkaitaan. EU-projekteissa pk-yritykset saisivat auto-
maattisesti 75 % tuen.

Ehdotettiin kansallista EU-toimistoa, joka voisi olla toimialaliittojen yhteinen – joka jo onkin tekeillä Teknologia-
teollisuudessa. Tekesiä ehdotettiin kokoamaan muiden maiden yritykset ryppääseen. Ruotsissa vastaava toimisto 
on Inventian yhteydessä.

Konecranes: 
 ”Rahoitustakin tärkeämpää ovat verkostot.”

5.2  Oikeudet

SHOKeissa tulosaineiston omistaa tuloksen aikaansaanut osallistuja tai osallistujaryhmä. Kaikille samaan tutkimus-
ohjelmaan osallistujille on kuitenkin myönnettävä rinnakkainen, maailmanlaajuinen ja toistaiseksi voimassa oleva 
käyttöoikeus. Toimintatapa on samankaltainen kuin EU-hankkeissa.

Muutamissa yrityksissä tämä periaate rajaa mahdollisuuksia osallistua SHOKeihin ykkösprioriteetin tutkimusaiheil-
la. 

”Pitäisi raportoida, että laittaa puoli miljoonaa hankkeisiin, joissa on oikeudet paitsi koko Suomen teollisuudel-
la, myös ulkomailla.”
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Samoin ohjelman alkuvaiheessa saattaa tulla hitautta, kun lähdetään liikkeelle varmuuden vuoksi ”käsijarrut pääl-
lä”. Varsinkin taustamateriaalin kanssa on kitsasteltu alkuvaiheissa.

Joissakin ohjelmissa on päädytty noudattamaan ns. rajoitetun julkisuuden mallia, mikä pienentää Tekes-rahoituk-
sen tukiprosenttia.

Suurimmalla osalla haastatelluista yrityksistä rajoituksia ei synny. Ollaan tarpeeksi kaukana kilpailutilanteesta ja 
voidaan tehdä yhteistyötä hyvin lähellä yrityksen omaa keihäänkärkeä. Esimerkiksi ohjelmistoyrityksille riittää se, 
että lähdekoodia ei tarvitse luovuttaa.

Mukana on myös yrityksiä, jotka eivät halua itse patentoida, vaan edellyttävät itseltään sen, että pysyvät teknolo-
gian kehityksessä muiden edellä patenteitta.

Osa yrityksistä tekee rinnakkaishankkeita silloin, kun mennään riittävän lähelle omaa tuotekehitystä. Mikäli oh-
jelmassa on mukana kilpailijoita, tämä vaihtoehto ei ole välttämättä suositeltava. Sopimuspohjaan ehdotettiin 
rinnakkaisprojektin määritelmän lisäämistä, jolloin menettelytapa olisi laillisesti varmemmalla pohjalla.

Esitettiin epäilys, onko kaikilla pk-yrityksillä mahdollisuuksia ymmärtää, mihin juridisella englannilla sitoudutaan. 
Tässä SHOKien apu olisi tarpeen.

Muistutettiin siitä, että jos tehtäisiin Tekes-yritysryhmähankkeita SHOKien sijaan, jouduttaisiin ostamaan myös 
omia tuloksia, mikä ainakin on huonompi vaihtoehto.

”Suomalaiset eivät osaa pitää huolta IPR:istään.”

”IPR:ää oleellisempaa on saada Suomeen kriittinen massa oikeaa osaamista.”

5.3  Raportointi

Ohjelmat raportoivat SHOKille kvartaaleittain ja Tekesille puolivuosittain.

Ne, jotka ovat olleet nykypäivän EU-hankkeissa mukana, tietävät, että raportointi on niissä huomattavasti ras-
kaampaa kuin SHOK-raportointi. Ne, joiden mielestä SHOK-raportointi on helppoa ja kevyttä, ovat niitä, jotka 
ovat tuskailleet EU-hankkeiden raportoinnin kanssa. 

Silloin kun absoluuttinen tuki on rahamäärällisesti pieni, suuri osa tuesta saattaa kulua raportoinnin kustannuk-
siin. Tämä koskee nimenomaan pk-yrityksiä. Epäillään, onko raporteista kenellekään hyötyä.

Jotkut yritykset eivät vaivaudu raportoimaan aikataulussa, jolloin muutkaan hankkeen osallistujat eivät saa tukea, 
mikä aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia pk-yrityksille.  

SHOKien alkuvaiheessa raportointi vaadittiin kuukausittain. Sittemmin ohjelmittain on pyritty siirtymään kvartaa-
liraportteihin, mikä on helpottanut raportointituskaa.

Ne yritykset, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä ohjelmassa ja/tai SHOKissa, toivovat yhdenmukaista ra-
portointitapaa. Portaalit ovat kirjavia ja raportointityökalut kömpelöitä, mikä johtaa siihen, että loppujen lopuksi 
lähetellään sähköposteja. Hallintoon ja raportointiin toivottiinkin kehitettävän parempia verkkovälineitä. Voisiko 
raportoinnin työtapaa ja formaattia kehittää niin, että se syntyisi ”oto”?
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”Ainoa yhteinen asia (raportoinnissa) on Tekesin excel-taulukko.”

”Kuka lukee yrityksen kirjoittamat 20-sivuiset raportit?”

”Toisten yritysten tekemättömät raportoinnit ovat polttaneet hihoja ja pelihousuja moneen kertaan.”

”Virallisessa raportoinnissa Tekesin aikataulu (2 kertaa vuodessa) pitäisi riittää.”

”Byrokratia ärsyttää. Joku voisi edes tarkistaa, kuka on jo palauttanut raporttinsa/hakemuksensa, eikä lähettää 
pyyntöä kaikille uudestaan. Oli sattunut olemaan menossa kaksi vaihetta, edellinen raportti ja uusi haku, yht-
aikaa, eikä itsekään ollut enää muistanut, mitä oli kenellekin toimittanut, varsinkin, kun kaikki piti toimittaa 
myös paperilla.”

”Byrokratiaa on vähän verrattuna EU-hankkeisiin ja Tekesissä voi hoidella asiat asiapohjalta – ei tarvitse miettiä 
fonttia eikä sitä, onko hakemus 9- vai 10-sivuinen.”

5.4  Hallinto ja viestintä

Kone: 
 ”On tärkeää, että SHOKien johto jaksaa ja luo uutta toimintakulttuuria.”

SHOKien ja SHOK-toimistojen rooli keskustelutti. Pitäisikö SHOKien olla hallinnollisesti samanlaisia? Kommen-
toitiin, että SHOKit ovat eri vaiheissa, mikä estää hallinnollisen yhtenäistämisen. Ei pidä jarruttaa hitaammin tai 
myöhemmin käyntiin lähteneitten SHOKien tahtiin.

Yhtenäiset sopimusmallit ja vastaavat tuovat kuitenkin operatiivista tehokkuutta. Moni yritys osallistuu useaan 
SHOKiin ja/tai ohjelmaan, ja siksi toimintatapojen tulee olla riittävän samanlaisia.

”SHOKeissa hallitaan liikaa. Kulissin pystyssä pitämiseen kuluu yhtä paljon aikaa kuin tekemiseen.”

”SHOKin päätöksentekoprosessi ei ole selvä.”

”Mitä tulisi muuttaa? Koko onneton organisaatio.”

”SHOKien johto on vailla välineitä, jotta aliprojekteja voisi valvoa ja johtaa tehokkaasti.”

”Metsäklusterissa isot yritykset pakottivat kaikki aluksi mukaan strategisiin ohjelmiin. Osakkaita on lähtenyt, 
kun oman bisneksen kannalta ei ollut mitään järkeä olla mukana suurimmassa osassa ohjelmia. Toimintatapa 
on korjattu.”

”Ulkopuoliset eivät voi ymmärtää, mitä SHOK tarkoittaa.”

”Onko SHOKeissa tarpeeksi vääntöä? Muutoksessa on aina pyrkimys lähteä takaisin vanhaan. Tarvitaan asian 
puolestapuhujia. Nyt, kun ollaan SHOKien alkuvaiheessa eikä ole vielä näyttöjä, vastustajat saavat mellastaa.”
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Metso: 
 ”Mikä SHOKissa pitää ehdottomasti säilyttää? Toimiva toteutus kansainvälisistä ohjelmista tee-

moihin ja niihin joustava rakenne. Ohjelmissa pitää voida olla eri SHOKien palikoita – byrokratiaa 
lisäämättä.”

Huolimatta kymmenistä seminaareista, joita SHOKit ohjelmineen ovat vuosien varrella järjestäneet, SHOKien toi-
minnasta on vaikea saada tietoa.  Jopa SHOKin hallituksessa oleva henkilö sanoi, että muihin SHOKeihin ei näe.

SHOKeista, ohjelmista ja tuloksista tulisi viestiä systemaattisesti kaikkiin suuntiin: yrityksille, erityisesti pk-yrityk-
sille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, rahoittajille, medialle, vientiorganisaatioille, lähetystöille ja niin edelleen. 
Tarvitaan SHOKien yhteinen viestintäsuunnitelma ja suunnitelman toteutus: Kuka, mitä, milloin ja miten tarvitsee 
tietoa SHOKeista?

”Oleellista on se, että aletaan saada ja voida viestiä hyviä tuloksia. Pitää saada aikaan positiivinen paine tulos-
ten aikaansaamiseksi.”

Seminaarit koettiin kyllä tärkeiksi: kuulee, mitä muut yritykset tekevät.  Verkosto kasvaa. Yksittäistä seminaarin 
toimintatapaa kehuttiin: oli ollut pakko ryhmissä kiertää kaikki tulokset ja keskustella. 

Heitettiin idea match making -tavalla toimivista virtuaalimessuista.

”Miten voi imuroida tietoa? Miten verkoston pitäisi oikeasti toimia? Ei riitä että SHOKien toimarit juttelee kes-
kenään tai että pidetään yksi seminaari, jossa kaikki ovat paikalla.” 

”Missä muissa SHOKeissa voisi olla omaa toimintaa riittävän lähellä olevia ohjelmia? Miten pk-yritys saa tuon 
tiedon, kun omat resurssit ja ajankäyttö on rajallista?”

”Seminaarissa tapaa oman alan huiput, jotka tähän asti ovat tavanneet vain Pariisin konferenssissa.”

”Jokaisen SHOKin pitäisi esittää tulokset kaksi kertaa vuodessa, eikä vain tutkimustuloksia, vaan mitä liiketoi-
mintahyötyä mukanaolijat ovat jo saaneet.”

5.5  Jos ei olisi SHOKia?

Cargotec: 
 ”Mitä ihmettä tehtäis ilman FIMECCiä? Pitäisi keksiä samanlainen platform tilalle.”

Elleivät yritykset olisi SHOK-ohjelmassa mukana, kyseessä olevaa tutkimusta ei jätettäisi kokonaan tekemättä.  
Tutkimusta tehtäisiin useimmiten joko suorina yritysryhmä- tai yritysprojekteina, pienemmässä mittakaavassa, 
ehkä vain inkrementaalisena ja pirstaloidummin, eikä ehkä Suomessa. Verkosto puuttuisi.
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”Ilman SHOKia (yrityksen oma) strategia ei olisi avautunut näin nopeasti.”

Mukana ei olisi yhtä paljon partnereita eikä asiakkaita. SHOKeissa rahoituspohja on laajempi, tutkimuksessa on 
jatkuvuutta ja tutkimus on nopeampaa. 

SHOK on luonut uuden paikan yhteistyölle. SHOKit voitaisiin korvata mahdollisesti EU-tason yhteistyöllä.

PV: 
 ”Miksi tutkimusta ja tuotekehitystä kannattaa tehdä Suomen kautta: erinomaiset tutkijat/tuote-

kehittäjät ja hyvät rahoitusmahdollisuudet.”

Ansaitsee tulla mainituksi, että jotkut Tekes-ohjelmat ovat toimineet niin hyvin, että niistä kannattaa ottaa oppia. 
Yksi esimerkki tällaisista kehutuista ohjelmista on Merike. Kun yritys on ollut aikaisemmin mukana hyvin toimi-
vassa Tekes-ohjelmassa, SHOK-toimintatapa ei ole välttämättä tuonut uutta. Tällöinkin vuoropuhelu asiakkaiden 
kanssa on lisääntynyt.

Tekes-ohjelmissa todettiin useimmiten olevan ”piikki auki”: on aihe, johon joskus keksimällä keksitään sopivia 
projekteja. SHOKissa päätetään yhdessä, mitä tehdään.

UPM: 
 ”SHOKitkin tarvitsevat oikeuden olla olemassa. Kehitysputkessa pitää siirtyä eteenpäin. Met-

säklusterilla on ollut honeymoon, mutta nyt pitää alkaa löytyä yritysten omia hankkeita. Uusia 
ohjelmia pitää löytää ja kansainvälistyä.”

 

”Fokusoidut SHOKit ansaitsevat paikkansa. Kansainvälisesti tämä on hyvää toimintaa.”
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6  Toimenpidesuositukset

1. SHOK-konseptille on kiireellisesti luotava selkeä omistaja, jonka päätehtävät ovat SHOK-toiminnan 
kehittäminen ja toimintaedellytysten – erityisesti rahoituksen – varmistaminen alkuperäisten peri-
aatteiden pohjalta.

 SHOK-konseptia ei tällä hetkellä omista kukaan. Eri toimijat tulkitsevat ja toteuttavat SHOK-toimin-
nalle aikanaan määriteltyjä periaatteita toisistaan riippumatta ja osin jopa vastakkaisiin suuntiin. 
Kommunikaatio toimijoiden (SHOKit ja rahoittajat / näiden toimintaa ohjaavat ministeriöt) välillä on 
riittämätöntä, mikä on johtanut lähes suoriin vastakkainasetteluihin.

 SHOK-konseptin omistajatahossa on oltava kaikkien keskeisten toimijoiden korkean tason edustus. 
Toimintaa linjaavan ja toimijoita sitouttavan ”SHOK-johtoryhmän” kokoonpanoksi  ehdotetaan 
seuraavaa:

 - TEM:n ylimmän johdon edustaja
 - OKM:n ylimmän johdon edustaja 
 - Tekesin pääjohtaja
 - Suomen Akatemian pääjohtaja
 - VTT:n pääjohtaja
 - yliopistojen ylimmän johdon edustaja
 - kahden SHOK-yhtiön toimitusjohtaja
 - kaksi korkean tason yritysedustajaa

 Vastuu SHOK-johtoryhmän kokoonkutsumisesta voisi olla elinkeinoelämällä. Puheenjohtajan tulee 
olla yritysedustaja. Johtoryhmä voisi raportoida esimerkiksi Tutkimus- ja innovaationeuvostolle.

2. Tekesin ja kunkin SHOKin on sovittava säännöllisestä, vähintään kvartaaleittain tapahtuvasta ta-
paamiskäytännöstä. Tavoitteena on tiedonvaihto suunnitelmista ja kokemuksista sekä ratkaisujen 
etsiminen mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 Lähes kaiken Tekesiä kohtaan arvioinnissa esille tulleen kritiikin syyt ovat puutteellisessa kommu-
nikaatiossa yksittäisten SHOKien ja Tekesin välillä. Tämä on johtanut väärinymmärryksiin, viiveisiin, 
asioiden kärjistymiseen ja prosessien monimutkaistamiseen.

 Säännöllisten tapaamisten on tapahduttava agendaan soveltuvalla kokoonpanolla. Vähintään 
kerran vuodessa tapaamisessa on käytävä läpi SHOKin strategia, rahoitus ja ohjelmien yleistilanne. 
Tällöin on oltava läsnä sekä Tekesin pääjohtaja että SHOKin hallituksen puheenjohtaja. Kumpikin 
osapuoli vastaa tapaamisten ja tulosten viestinnästä organisaatiolleen ja sidosryhmilleen.

3. SHOKien on uudistettava hallituskokoonpanoja siten, että jäsenten kompetenssit vastaavat halli-
tusten päätehtäviä. 

 SHOKin hallituksen päätehtävät ovat SHOKin päämäärän ja strategian määrittely, toiminnan 
 resurs sien varmistaminen ja riskien valvonta. SHOKin hallituksen tulee lisäksi valita käynnistettävät 

ohjelmat SHOKin strategian mukaisesti ja sitouttaa yritykset sekä muut toimijat ohjelmien toteutuk-
seen. 
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 SHOKin hallituksen jäsenten tulee toimia SHOKin hyväksi eikä tavoitella yksinomaan oman tausta-
organisaationsa etua.

 Nykyisin SHOKien hallituspaikat on kiintiöity eri toimijaryhmille ja jäsenyys kiertää yksittäisten toimi-
joiden välillä. Menettely ei ole omiaan edistämään SHOKien päämäärien saavuttamista.

 Hallituksen jäseniltä edellytetään laajaa ja visionääristä näkemystä SHOKin strategisten teemojen 
ja niihin liittyvien liiketoiminta-alueiden osalta. Jäsenillä tulee olla kykyä nähdä uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja analysoida niiden potentiaalia. Lisäksi hallituksen jäsenten tulee kyetä rohkeasti 
fokusoimaan SHOK-ohjelmia ja valvomaan ohjelmatavoitteiden konkreettisuutta ja tavoitteita. 

4. Yritysten on ohjattava SHOK-ohjelmiin strategiansa kannalta keskeisiä teemoja, resursoitava 
 SHOKit parhailla resursseillaan ja huolehdittava SHOK-ohjelmien kansainvälistymisestä.

 Parhaat tulokset SHOK-toiminnasta yritys saa panostaessaan SHOKiin strategisilla kehitysalueillaan. 
Ohjelmatavoitteiden terävöittämiseksi mukaan tarvitaan parhaat strategisesti ajattelevat henkilöt.

 SHOK-ohjelmien ohjelmapäälliköillä, ohjelmia valmistelevilla työryhmillä ja ohjelmien johtoryhmillä 
on keskeinen vastuu hallituksen asettamien strategia- ja ohjelmatavoitteiden toteuttamisesta. Sekä 
ohjelmien johtoon että tekijöiksi tarvitaan yrityksistä aiheesta innostuneet, energiset asiantuntijat, 
joilla on SHOK-toimintaa varten yrityksen antama vastuu, valtuutus ja sitoutuminen.

 SHOKeissa on oltava kansainvälinen näkökulma sekä perustana globaalit tiedot globaalin huipun 
saavuttamiseksi.
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7  Yhteenveto

Kyllä: SHOKit muodostavat ainutlaatuisen yhteistyöalustan.

Kyllä: SHOKit ovat uudenlaisia verkostoja, joissa tehdään tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Kritiikkiäkin eittämättä tuli, välillä täydeltä laidalta. SHOKien johtajat miettivät yhdessä ja erikseen, mitä suunnan-
muutoksia toimintaan tullaan ehdottamaan.

Globaalisti merkittäviä läpimurtoinnovaatioita ei ole vielä tässä vaiheessa tullut, mutta uusia tuotteita on jo mark-
kinoilla ja tulokset alkavat vaikuttaa teknisiin valintoihin ja standardeihin.

Jotta SHOKit vastaavat niille asetettuun haasteeseen tuottaa lisäarvoa ja sijoitetulle pääomalle tuottoa, toivotettiin 
osallistujille palavasieluisuutta ja rohkeutta.

Oheinen kartta näyttää, mitkä sanat olivat haastattelujen sydän.
 

 

Kuva 20. Sanapilvi haastattelumuistiinpanoista
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Taulukko. SHOK-tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 

SHOKit 
 
Suomen ja yritysten huippuosaamisen vahvistaminen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen 

Hajallaan olevien tutkimus- ja kehittämisresurssien 
kokoaminen vaikuttavuuden parantamiseksi 

Kokonaisvaltaisempaa innovaatiotoimintaa ja 
pitkäjänteisempää rahoitusta 

Yritysvetoisia - vastattava yritysten tarpeisiin 5-10 vuoden 
aikajänteellä 

Keskittymät 
 
Kansantaloudelliselta ja yhteiskunnalliselta potentiaaliltaan 
sekä T&K-panostukseltaan erittäin merkittäviä 

Henkilöstöresursseiltaan ja taloudellisilta voimavaroiltaan 
riittävän suuria 

Rakennuttava alan tulevaisuuden kannalta keskeisten 
sovellusten varaan 

Ydinosaamisen löydyttävä Suomesta. Keskittymällä oltava 
mahdollisuus olla yksi maailman parhaista. 

Perustuvat keskittymän aihealueen keskeisten yritysten, 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, rahoittajien ja ministeriöiden 
vahvaan sitoutumiseen 

Perustettava toiminnasta vastaava yhteenliittymä 
- mukana alan tärkeimmät elinkeinoelämää ja tutkimusta 
edustavat toimijat 

Laadittava tutkimus- ja toimintasuunnitelmat, joista ilmenee 
osallistujien tehtävät ja roolit 

Yritykset 
 
Pääsevät määrittelemään tutkimussuunnitelmaa tarpeitaan 
vastaavaksi

Saavat käyttöönsä tavoitteidensa kannalta tarpeellista 
osaamista

Voivat nopeuttaa omaa innovaatiotoimintaansa

Pääsevät osallisiksi pitkäjänteisestä julkisesta 
T&K-rahoituksesta.

Toteutuma

Kyllä

Pääsääntöisesti kyllä.

Rahoituspäätös vuodeksi kerrallaan ei ole 
pitkäjänteistä.

Eri toimialoilla on eri aikajänne. 
5-10 vuotta ei ole sopiva kaikille.

Kyllä

Kyllä

Toivotaan painopistealueiden säännöllistä 
kartoittamista.

Pääsääntöisesti kyllä. Joillakin aloilla on 
lähdetty kehittämään ydinosaamista.

Sekä rahoittajien että yritysten on sitou-
duttava vahvemmin.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

 
Puuttuu kansainvälistä osaamista.
 

Ohjelmat alkavat liian hitaasti.
 
Osa ohjelmista ei ole saanut julkista 
rahoitusta.
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LIITE I:  SHOKien vahvuudet ja kehittämiskohteet
 Digium-kysely

Haastattelujen lisäksi tehdyssä nettikyselyssä oli osio, jossa pyydettiin valitsemaan SHOK-toiminnan viisi vahvuutta 
ja viisi kehityskohdetta.  Kysely lähetettiin 136 yritykselle ja vastauksia saatiin 33. Vastaajista 15 oli pientä, 9 keski-
suurta ja 9 suurta yritystä. 12 yritystä osallistuu TIVITin, 11 CLEENin, 9 FIMECCin ja 4 Metsäklusterin ohjelmiin.

Viisi eniten ääniä saanutta vahvuutta olivat:

• Yritykset määräävät tutkimuksen sisällön (TIVIT, pk)
• Ohjelman aihe on strateginen (CLEEN)
• Yhteistyö korkeakoulujen kanssa (FIMECC)
• Ohjelman tutkimuskonsortio on laaja
• Ohjelmassa on mukana arvoketjut
 
Viisi eniten ääniä saanutta kehityskohdetta olivat:

• Kansainvälisten yhteyksien luominen (CLEEN, FIMECC)
• Yhteistyö SHOKien välillä (TIVIT)
• Ohjelman tavoite on selkeä ja kunnianhimoinen (TIVIT, pk)
• SHOK-ohjelmista syntyy liiketoimintaa kahden vuoden sisällä
• Kansainväliset tutkijat ja tutkimuslaitokset osallistuvat ja
 innovaatiotoiminnan rahoituskuvio on selkeä

Suluissa on SHOK, joka laittoi kyseisen vahvuuden tai kehityskohteen ykkössijalle sekä pk-sektorin tärkeimmät 
vaihtoehdot. Muut kyselyvastaukset on integroitu raporttiin.

 Vahvuudet Kehityskohteet
Osallistujilla on globaalit käyttöoikeudet keksintöihin 4 5
Kansainväliset tutkijat ja tutkimuslaitokset osallistuvat 2 10
SHOK-ohjelman tuloksista syntyy liiketoimintaa kahden vuoden sisällä 6 11
Ohjelma on sijoitus 6 3
Ohjelmassa on mukana arvoketjut 12 5

Ohjelman tavoite on selkeä ja kunnianhimoinen 7 13
Tiedonsaanti SHOK-ohjelmista 4 7
Tiedonsaanti uusista SHOK-ohjelmista 2 6
Yliopistojen tuottamat kehitysaihiot 1 6
Kansainvälisten yhteyksien luominen 3 14

Yhteistutkimuksen pitkäjänteisyys 10 2
SHOKeihin saadaan uusia rahoitusinstrumentteja 7 6
Ohjelman aihe on strateginen 17 1
Ohjelman tutkimuskonsortio on laaja 12 2
Innovaatiotoiminnan rahoituskuvio selkeä 2 10

SHOK-ohjelmassa saavutetaan maailman huippu 1 9
Suuryritys on ohjelman veturi 2 7
Tekesin rahoituspäätösten läpinäkyvyys 1 7
Yhteistyö korkeakoulujen kanssa 13 4
Yhteistyö SHOKien välillä 3 13

Yritykset määräävät tutkimuksen sisällön 18 2
Ohjelmien painopistemuutosten ketteryys 5 7
Ohjelmien rahoitustukiprosentit 10 7

Taulukko. Digium-kysely, vastauksia 33/136
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LIITE II:  CLEEN / SGEM 
 Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat, 
 Smart Grids and Energy Markets 2010-2014

SHOK-haastatteluissa kommentoitiin ohjelmista eniten CLEENissä käynnissä olevaa SGEM-ohjelmaa.  SGEM käyn-
nistyi 19 yrityksen sekä 8 yliopiston ja tutkimuslaitoksen yhteistyönä volyymillä 7,2 M€ vuodessa. SGEM laajeni 
toisella rahoituskaudella 7 yrityksellä ja volyymi on nyt 12 M€ vuodessa. SGEM on hyvä esimerkki toimivasta 
SHOK-ohjelmasta, joka on alkuhankaluuksien jälkeen päässyt hyvään vauhtiin.

SGEM-kuvauksena on liitetty oheen osa SGEMin lehdistötiedotteesta, 7.10.2010.

Älykkäitä energiaratkaisuja Helsingin Kalasatamaan
Sähköverkon älykkyys tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkoon tuodaan entistä enemmän automaatiota ja 
joustavasti ohjattavia resursseja (pientuotantoa, kuormituksia, energiavarastoja). Merkittävin askel älyverkkoon 
siirtymisessä on automaation laajentuminen sähkönkäyttäjille. ”Tulevaisuudessa kuluttaja voi kontrolloida omaa 
sähkönkulutustaan esimerkiksi ohjaamalla kulutusta edullisempaan vuorokaudenaikaan,” sanoo Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori Jarmo Partanen.  Älyverkon myötä asiakasrajapinnasta tulee kaksi-
suuntainen. Suurten markkinaosapuolten lisäksi pientuottajilla on mahdollisuus osallistua markkinoille. Asukas voi 
siirtää ylimääräisen itse tuottamansa nollapäästöisen sähkön valtakunnan verkkoon. Myös verkon käyttövarmuus 
paranee.

Demonstraatio Kalasatama 
- Älykkäiden energiajärjestelmien myötä myös Helsingin Kalasataman tulevien asukkaiden rooli muuttuu aktiivisek-
si energiankäyttäjäksi. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan energiankulutukseensa kasvaa muun muassa 
sähkön käytön suhteen. Älykkäissä sähköverkoissa on myös tärkeää kiinteistöjen sisäisten ja muiden paikallisten 
energiaratkaisuiden integroiminen osaksi laajempaa energiajärjestelmää. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa pai-
kallinen uusiutuva energiantuotanto, kuten aurinkovoima sekä sähköautoilua tukeva infrastruktuuri. Sähköinen 
liikenne tulee olemaan Kalasataman peruslähtökohta, jossa joukkoliikenneratkaisut tukevat ekologisuutta.

”Koska SGEM on tutkimushanke, tarvitaan tällaisia konkreettisia käytännön esimerkkejä, kuten Kalasatama, jossa 
kehitettyjä konsepteja voidaan testata ja kokeilla. Toimintamalli on siinä mielessä optimaalinen, että samat osa-
puolet jotka ovat mukana tekemässä tutkimusta, toteuttavat näitä käytännön demonstraatioita. Tästä muodos-
tuu kiinteä, toisiaan täydentävä kokonaisuus,” toteaa Markku Hyvärinen Helen Sähköverkko Oy:stä.

Visio Kalasataman älykkäästä energiajärjestelmästä pohjaa SGEM -tutkimusohjelman jäsenten Helsingin Energian, 
ABB:n ja Nokia Siemens Networksin yhteistyöhön. Myös Helsingin kaupunki on hankkeessa vahvasti mukana. 
Asuntorakentaminen Kalasatamassa lähtee käyntiin vuoden 2010 aikana ja ensimmäisten asuinrakennusten arvi-
oitu valmistuminen on vuoden 2011 loppuun mennessä. Kalasatama on aluerakennusprojektina pitkäkestoinen, 
se tulee tarjoamaan 2030-luvun alkuun mennessä 10 000 työpaikkaa ja kodin noin 18 000 helsinkiläiselle.

”SGEM on edennyt hyvin. Spin-offi na on lähtenyt liikkeelle Kalasataman älyverkkohanke, jota ei olisi ilman 
CLEENiä. SGEMissä on mukana uusia kumppaneita, joihin ei aikaisemmin ole ollut tutkimuskontaktia. Pklle 
on tarjolla siivuja mm. kiinteistöihin liittyvissä hankkeissa, vaikkapa aurinkopaneelien huolto ja energiavaras-
tot. ”

”SGEMin ensimmäisessä vaiheessa kaikki projektit olivat samassa ämpärissä. SGEM II on huomattavasti parem-
min organisoitu ja sen tavoite ja viitekehys ovat hyvät.” 
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”SGEMissä liikkuu paljon materiaalia, johon ei ole aikaa paneutua.”

”SGEM on hyvin fokusoitunutta toimintaa, joka hitsaa osaamista yhteen. Isot yhtiöt ovat tulleet mukaan ja 
uusia yhteistyökuvioita on syntynyt. SGEM ylittää toimialoja. Tuloksiakin on jo tullut, omia projekteja on käyn-
nistetty, ja osa on jo lanseerattukin.”

”CLEENin SGEM on pitkän tähtäimen strategista työtä - oma T&K on asiakaslähtöistä. Panostus on omaa 
työtä. Haetaan vaatimustasoa ja tulevaisuuden visiointitasoa. Yksittäisiä harppauksia ei ole vielä näköpiirissä. 
Perusfi ilis on, että SGEM on neutraalia toimintaa, eikä ole kovia odotuksia.”

”SGEM avasi yhteistyön Aallon kanssa uudestaan. On tehty 3-4 lopputyötä ja muihinkin yliopistoihin on ollut 
kontakteja. Yliopisto on ollut aktiivinen osapuoli ja tehnyt hyvää ja riittävän käytännönläheistä työtä.”

”SGEMissä on tehty roadmap eli joku osuus alkaa vasta kakkosvuonna jne.”

”SGEMissä on 27 projektia, joilla on eri intressit ja eri ongelmat ja siten pirstoutuneet tavoitteet. 90 % projek-
teista on ihmetellyt, mitä SGEM on.”

”Yliopistot ja korkeakoulut perustivat SGEMiin kirjaston, johon kaikki toivat simulointimallinsa. Tämän kokoi-
nen hanke antaa siihen mahdollisuuden.”

”SGEMin tavoite on pirstaleina. Voitaisiinko ohjelman puolessa välissä miettiä, mikä on se yhteinen tavoite: 
fokusointi pitäisi tehdä nyt. Jotkut yritykset putoaisivat pois ja uusia tulisi mahdollisesti mukaan.”

”SGEMin tavoite on niin selkeä kuin olla voi: määritellään steppejä, joilla päästään eteenpäin. Liikkuva maali ei 
ole ongelma. Joustavuutta löytyy. Yritys luottaa siihen, että tarvittaessa suuntaa voidaan muuttaa.”

”SGEM sujuu hyvin lukujen valossa. Eka kausi oli ok ja toinen kausi vielä parempi.”
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LIITE III:  Lyhenteitä

 

CLEEN Energia ja ympäristö
FIMECC Metallituotteet ja koneenrakennus
IPR Aineettomat oikeudet (Immaterial Property Rights)
KK Korkeakoulu
O&M Käyttö ja kunnossapito
OSKE Osaamiskeskusohjelma
Pk Pieni- ja keskisuuri (yritys)
RYM Rakennettu ympäristö
SalWE Terveys ja hyvinvointi
SGEM Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat
SHOK Strategisen huippuosaamisen keskittymä
 Strategic centres for Science, Technology and Innovation
SRA Strateginen tutkimusohjelma
 Strategic research agenda
T&K Tutkimus ja kehitys
Tekes Teknologian kehittämiskeskus
TIVIT Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus
TKK Teknillinen korkeakoulu / Aalto-yliopisto
YO Yliopisto
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LIITE IV:  Taustakysymyksiä keskustelua varten
 

1.  Mikä on SHOK-toiminnan perustehtävä?
2.  Mitä tavoitteita yrityksenne asetti SHOK-toiminnalle?
3.  Miten SHOK-toiminnan tavoitteet suhtautuvat yrityksenne strategisiin tavoitteisiin? 
4.  Miten SHOK-toiminta on tähän vaikuttanut yrityksenne strategiselle uudistumiselle ja läpimurtojen syntymi-

selle?
5.  Mitä sellaisia konkreettisia tavoitteita ollaan saavuttamassa seuraavan kahden vuoden kuluessa, jotka tuot-

tavat todennäköisesti teille kilpailuetua?
6.   Miten SHOK-toiminta on uudistanut/tehostanut/kansainvälistänyt T&K-työtä? Mitkä saavutetut ja vielä 

saavutettavissa olevat hyödyt perustelevat nyt tehtyä investointia SHOK-toimintaan?
7.  Miten yrityksenne toimisi ilman SHOK-toiminnan olemassaoloa?
8.  Mikä on muuttunut SHOK-toiminnan kautta?
9.  Mitä erityisiä onnistumisen/epäonnistumisen esimerkkejä voitte mainita?
10. Miten SHOK-toiminnan tehokkuutta mitataan yrityksessänne? Missä SHOK-toiminta näkyy ja mihin toimin-

nalla yrityksessänne vaikutetaan?
11.  Miten SHOK-toiminta on kokonaisuutena onnistunut tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista?
12.  Onko SHOK-toiminnasta saatu hyöty vastannut odotuksia?
13.  Mikä on SHOK-toiminnan suurin haaste ja mahdollisuus? Mitä erityisesti tulisi muuttaa?

TUTKIMUS
• Kuka yrityksessänne määrää tutkimustavoitteet? 
• Mitä tavoitteita yrityksenne asetti SHOK-toiminnalle? 
• Miten SHOK-toiminnan tavoitteet suhtautuvat yrityksenne strategisiin tavoitteisiin? 

YHTEISTYÖ
• Oletteko osallistuneet SHOK-ohjelmien suunnitteluun?
• Kuinka suuri osa omista tutkijioistanne osallistuu SHOK-tutkimukseen? 
• Onko yhteistyö tehokasta, ohjelman ja SHOKin sisällä ja SHOKien välillä? 
• Jos osallistutte eri SHOKeihin: Onko SHOKien painopistealueet riittävän erilaiset? 
• Onko avoimuus riittävällä tasolla?
• Miten SHOK-toiminta on uudistanut/tehostanut/kansainvälistänyt T&K-työtä? 

TALOUDELLISET TAVOITTEET
• Onko Tekes/SHOK-rahoitus ollut ratkaiseva tekijä jonkin tutkimuksen aloittamiselle tai hylkäämiselle? 
• Millaiset taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet asetatte tutkimushankkeille tyypillisesti? Mittarit?
• Onnistuuko vastaavien tavoitteiden asetanta SHOK-hankkeissa ja toteutuvatko tavoitteet?
• Oletteko päätyneet muuhun Tekes-rahoitukseen SHOKin sijasta, vaikka ohjelman aihe sopisi? Jos kyllä, niin 

miksi?
• Kuinka pitkään tutkimusrahoitetut tuotteenne ovat yleensä myynnissä?
• Näettekö SHOK-ohjelmissa voivan syntyä aivan uusia bisnesideoita (spin off) teidän yrityksellenne?
• Mitkä saavutetut ja vielä saavutettavissa olevat hyödyt perustelevat tekemäänne investointia SHOK-toimin-

taan?
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RAHOITUS
• Vastaako saatu rahoitus hankkeiden tarpeita?
• Mikä osuus T&K-hankkeistanne on SHOKeissa eli % koko T&K-panoksesta?
• Onko hankkeissanne rahoitusta muualta (esim. kv rahoituslähteet)? Rahoitus Suomen ulkopuolelta? Kuka 

hoitaa rahoitushaun?
• Pitäisikö yrityksen Tekes-tuet maksaa takaisin, jos tuen kohde toteutetaan Suomen ulkopuolella tai myy-

dään Suomen ulkopuolelle? 

OIKEUDET
• Onko ohjelman tulosaineiston suojaus riittävä?

YHTEENVETO
• Mikä on muuttunut SHOK-toiminnan kautta?  
• Onko SHOK-toiminnasta saatu hyöty vastannut odotuksia? Onnistumiset / epäonnistumiset? Konkreettiset 

saavutukset seuraavassa 2 vuodessa?
• Mikä on SHOK-toiminnan suurin haaste ja mahdollisuus? Mitä erityisesti tulisi muuttaa?
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LIITE V:  Tutkimukseen osallistuneet yritykset

 

ABB Oy
AGCO SISU POWER Inc.
Aidon Oy
Aksulit Oy
Andritz Oy
Aplicom Oy
Avilon Oy
Cadmatic Oy
Cargotec Corporation
Chempolis Oy
Componenta Oyj
Dekati Oy
Digiecocity Oy
Ecocat Oy
Eigenor Oy
Ekokem Oy Ab
Elektrobit Corporation
Elomatic Oy
Empower Group Oy
Emtele Oy
EpiCrystals Oy
Fastems Oy Ab
FEMdata Oy
Finnforest
Finn-Power Oy
Fortum Corporation
F-Secure Corporation
Gasum Oy
GloCell Oy
Green Net Finland ry
Helpten Oy
Helsingin Energia
Honeywell Oy
Infotripla Oy
Inno-W Oy
Ixonos Oyj
Kemira Oyj
Kevra Oy
Kone Corporation
Konecranes Oyj
Kuusakoski Oy
Oy L M Ericsson Ab
Lassila & Tikanoja Oyj
Lingsoft Oy
M-real Corporation
Metso Corporation

Oy Metsä-Botnia Ab
MeVEA Oy
Mobimar Oy
Napa Group
Neste Oil Corporation
Nokia Corporation
Nomovok Oy
Notava Oy
Nokia Siemens Networks
Nurmi Hydraulics Oy
Okmetic Oyj
Outokumpu Oyj
Outotec Oyj
PacketVideo Finland Oy
Pegasor Oy
PehuTec Oy
Proventia Emission Control Oy
Pohjolan Voima Oy
Pöyry Management Consulting Oy
Ramboll Finland Oy
Rautaruukki Oyj
Raute Oyj
Reaktor Innovations Oy
Rocla Oy
Sappi Finland I Oy
Stora Enso Oyj
STX Finland Oy
Suomen lämpöpumpputekniikka Oy
T-Drill Oy
Teconer Oy
Tekla Oyj
Teknikum Oy
Telia Sonera Finland Oyj
There Corporation
The Switch
Tieto
Tikkurila Oyj
UNDO Oy
UPM
Vaisala Oyj
Vantaan Energia Oy
Variantum Oy
Vattenfall Verkko Oy
Vincit Oy
Wapice Oy
Wärtsilä Finland Oy 
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