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Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) toiminnan uudistaminen 

- SHOK-johtoryhmän ehdotus kehityskohteiksi 

 

Strategisten huippuosaamisen keskittymien (jatkossa SHOK) käynnistäminen perustuu tiede- ja 
teknologianeuvoston (nykyisin innovaatio- ja tutkimusneuvosto) vuonna 2006 tekemään 
linjaukseen. Tavoitteena on ollut vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä 
luomalla uutta osaamista ja radikaaleja innovaatioita uudenlaisen yhteistyön ja toimintamallin 
avulla.  

SHOK-toiminnasta vastaa kuusi eri teollisuuden aloille perustettua voittoa tavoittelematonta 
osakeyhtiötä, joiden osakkaita ovat aihealueen keskeiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. 
Noin 40 prosenttia SHOKien rahoituksesta on yksityistä panostusta ja loput julkista rahoitusta. 
Tekes on rahoittanut SHOKien tutkimusohjelmia yhteensä 372,5 miljoonalla eurolla vuosina 2008-
2012. Parhaillaan Tekes osallistuu 27 SHOK-tutkimusohjelman rahoittamiseen. 

Vuosina 2007-2009 perustettujen kuuden SHOKin toiminnan, tulosten ja organisoitumisen 
tarkastelu on ajankohtaista. Osana tätä kehittämisprosessia työ- ja elinkeinoministeriö nimitti 
kesäkuussa 2012 uuden SHOK-johtoryhmän, jonka keskeisenä tehtävänä on tehdä ehdotuksia ja 
aloitteita keskittymien toiminnan kehittämiseksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  

12.2.2013 julkistettu kansainvälinen riippumaton SHOK-arviointi on toiminut johtoryhmän 
työskentelyn keskeisenä tausta-aineistona. Johtoryhmä on myös kuullut kaikkia SHOKeja ja niiden 
näkemyksiä kehitystarpeista. Lisäksi johtoryhmä on kerännyt niin tutkimus- kuin yritysjohdon sekä 
rahoittajien Tekesin ja Suomen Akatemian näkemyksiä. Johtoryhmä tutustui myös Ruotsin 
innovaatiojärjestelmään yhtenä vertailukohteena arviointiraportissa esitettyjen vertailukohteiden 
lisäksi. 

Johtoryhmä näkee SHOK-toiminnan edelleen tarpeelliseksi ja kehityskelpoiseksi.  Toimintaa on 
kuitenkin merkittävästi uudistettava. Johtoryhmä esittää viisi keskeistä kehityskohdetta: 

 

1. Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien 
liiketoimintojen syntyminen  

 SHOKien edellytetään fokusoivan toimintaansa aihioihin, joissa Suomi voi olla 
kansainvälisesti huipulla. 

 SHOK-ohjelmien lähtökohta-asettelu edellyttää muutosta. Lähtökohtana tulisi olla 
vahvemmin yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa syntyvä uusi 
korkealaatuinen tutkimustieto, jossa tunnistetaan merkittävää potentiaalia uusille 
liiketoiminnoille. Elinkeinoelämän relevanssin ja tutkimuksen laadun tulisi ilmetä 
yhtä vahvoina tavoitteina toiminnassa. 

 Tiedeyhteisöä on saatava vahvemmin mukaan. Strategista tutkimusagendaa 
muodostettaessa tulee kutsua osaavimmat voimat tekemään työtä.  
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2. SHOK-toiminnasta muodostetaan verkottumisalusta yrityksille ja huippututkimukselle 

 SHOK-toiminnan roolia yritysten ja huippututkimuksen kohtauttajana kirkastetaan. 
SHOK-toiminnalla on oma roolinsa innovaatiokentässä eikä sillä ole tarkoitus 
vastata kaikkiin innovaatiotoiminnan tarpeisiin.  

 Kohtauttamisen alustana ovat SHOK-ohjelmat terävillä fokusalueilla. 

 Tavoitteena on synnyttää ohjelmista kansainvälisesti vetovoimaisia 
tutkimusympäristöjä, joissa tutkijat niin yrityksistä kuin tutkimusorganisaatioista 
voivat käyttää yhteisiä infrastruktuureja ja työskennellä myös yhteisissä tiloissa. 

 Huippututkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi ja heidän osaamisensa 
ankkuroimiseksi suomalaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön kokeillaan uusia malleja 
kuten Post Doc in Residence –mallia sekä hyödynnetään tehokkaasti Fidipro-mallia 
ja EU:n rahoituskanavia. 
 

3. Lisätään kilpailua rahoituksesta 

 SHOK Oy -kohtaiset rahoitusallokaatiot poistetaan ja konkreettiset SHOK-ohjelmat 
kilpailevat Tekesin rahoituksesta ja hakevat aktiivisesti muuta kotimaista ja 
kansainvälistä kilpailtua rahoitusta. 

 Rahoituksella ohjataan SHOK-toimintaa nykyistä kunnianhimoisempaan, 
kansainvälisempään ja poikkialaisempaan suuntaan. 

 SHOK-osakeyhtiöitä kannustetaan aktiivisesti etsimään keinoja EU-
tutkimusrahoituksen hyödyntämisessä valitsemiensa strategisten tavoitteiden 
toteutuksessa ja näin vaikuttamaan EU-rahoituksen kohdentumisessa 
mahdollisimman suuressa määrin Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta 
keskeisille osa-alueille.  

 Kannustetaan yrityksiä projekteihin, joissa SHOKien tutkimusohjelmissa syntyvien 
innovaatioiden ja osaamisen kehittämistä jatketaan sekä selvitetään ja tarvittaessa 
luodaan tähän soveltuvat rahoitusmallit. 
 

4. Uudistetaan arviointimalli ja –mittarit 

 Kehitetään vuoden 2013 loppuun mennessä uusi SHOK-toiminnan arviointimalli ja 
seurantamittarit. Arviointimallissa huomioidaan niin yksittäisten SHOK-
osakeyhtiöiden ja niiden ohjelmien tuloksellisuuden mittaaminen kuin SHOK-
toiminnan tuloksellisuuden arviointi innovaatiotoiminnan instrumenttina. 

 Arviointimallia kehitetään siten, että SHOK-statuksesta SHOK-yrityksille tulisi 
määräajoin tarkistettava. Asetetaan SHOK-osakeyhtiöille määräaika (esim. 4-5 
vuotta), jonka lopulla arvioidaan uudestaan toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta. 

 Selvitetään mahdollisuudet ja toimintamalli uusien SHOK-teemojen 
käynnistymiselle, mikäli SHOK-tavoitteiden mukaisia ideoita ja toteutuskelpoisia 
konsortioita esiintyisi. 
 

5. Uudistetaan johtamista ja organisointia 

 Tavoitteena on luoda korkeatasoista SHOK-hallitustyöskentelyä sekä lisätä 
hallituksissa poikkialaisuutta ja kansainvälistä huippuosaamista. SHOK-toiminnan 
tulisi nousta korkeammalle niihin osallistuvien yritysten ylimmän johdon 
strategisella agendalla. 
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 Selvitetään vielä  tarkemmin SHOK-toiminnan governance-mallia. Tällä haetaan paitsi 
tehokkuutta myös poikkialaisuutta ja sitä kautta elinkeinoelämää uudistavaa 
vaikutusta. 

 SHOK-osakeyhtiöiden erilaisuus niin yritysrakenteiden kuin tutkimusperinteen ja -
aikajänteen osalta huomioidaan.  

SHOK-johtoryhmän kehittämisehdotuksista on keskusteltu tutkimus- ja innovaationeuvostossa.  
Johtoryhmä viimeistelee esityksiään käydyn keskustelun pohjalta ja tulee myös seuraamaan 
ehdotusten viemistä käytännön tasolle. 

 


