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Tiivistelmä

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 Oy (Rakennettu ympäristö) ja SalWe Oy (Terveys ja hyvinvointi) ovat lähteneet liikkeelle muita SHOKeja myö-
hemmin, 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.

Tiivistelmän kohdissa 2-4 arvioinnin tulokset esitetään kolmesta näkökulmasta: strategisuus, huippuosaaminen ja 
keskittymätoiminta eli verkottuminen. Kohdassa 5 käsitellään SHOK-hallintoa ja kohdassa 6 esitetään keskeiset 
suositukset.

2  STRATEGISUUS?

SHOK-ohjelmat ovat onnistuneesti yritysvetoisia. Ohjelmien strategisuus ja se, että yritykset määräävät tut-
kimusten sisällön, nähdään SHOK-toiminnan suurimpina vahvuuksina. Yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset 
ovat yhdessä luoneet tutkimusagendat. Aloilla, joilla tutkimusyhteistyö on ollut aikaisemmin vähäistä, SHOKit 
ovat luoneet mahdollisuuden aivan uudenlaiseen tietojen vaihtoon.

SHOK-tutkimuksen asemointi yritysten strategioiden suhteen vaihtelee merkittävästi. Osalla yrityksistä 
SHOK-panostukset ovat selkeästi yrityksen omia strategisia kehityskohteita ja yritys osallistuu SHOK-ohjelmiin 
ykkösprioriteetin tutkimusaiheilla. Toiset yritykset näkevät omien strategisten asioidensa tutkimisen SHOK-ympä-
ristössä mahdottomaksi. Tällöin ohjelmiin tuodaan vain laita-alueen tutkimusaiheita. 
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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 tulosorientoituneita 
ja mittarit täytyy suunnata liiketoiminnan kehittämiseen. Yksittäisten ohjelmien koon, konsortion laajuuden ja 
aikajänteen on voitava vaihdella, jotta fokusointi toimii. Konsortion laajuus ei ole itseisarvo: paras lopputulos 
saavutetaan usein pienissä ja fokusoiduissa hankkeissa. Ohjelmien rahalliset volyymit ovat vähintäänkin riittävällä 
tasolla maailman huipulle pääsemiseksi.

SHOKien tulee ottaa operatiivisempi rooli toiminnan johtamisessa. Ohjelmiin sijoitetut panokset ovat riski-
investointeja, joiden liiketoimintapotentiaalien on oltava monikymmenkertaisia sijoitukseen nähden. Tavoitteiden 
lisäksi on realistisesti arvioitava ohjelmien liiketoimintapotentiaalit ja varmistettava ohjelmien laadukkuus. Tulok-
sista on tultava näkyviä; on keskityttävä laatuun eikä määrään.

Laadun takaamiseksi SHOKeihin tarvitaan lisää ohjelmaehdotuksia. Laadukkaimmat ohjelmat löytyvät, 
kun kilpailua on tarpeeksi. Ohjelmien valmistelun on oltava avointa. SHOKien johdon on luotava mekanismit, joilla 
päätetään, mitkä ohjelmat toteutetaan.

Ohjelmiin tarvitaan vapautta tehdä muutoksia toteutuksen aikana. Tutkimusta on voitava suunnata saa-
tujen tutkimustulosten mukaan. Nykyään muutoksia ei kyetä tekemään joustavasti, vaan partnereiden kanssa on 
käytävä pitkiä neuvotteluja. Tämä tuo SHOKeihin hitautta ja jähmeyttä.

Sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden on ymmärrettävä yritysten erilaiset tavat hyödyntää 
SHOK-tutkimusta. Yrityksen panos SHOK-ohjelmissa voi olla esitutkimusta, omaan innovaatioprosessiin projek-
teja tuottavaa tutkimusta, tuotekehitystä syöttävää tutkimusta, liiketoimintaprosessia kehittävä projekti tai kaikkia 
näitä.

SHOK-toiminnan strategisuuden kehittäminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta SHOK-toimijoilta. Jul-
kisten rahoittajien linjaukset ohjaavat nyt merkittävästi konsortion kokoa ja tutkimuksen aikajännettä. Yritykset 
itse puolestaan vastaavat SHOKien hallitusten, ohjelmapäälliköiden ja muiden resurssien kautta SHOKien strategi-
asta, ohjelmien tavoitteista ja toteutuksesta sekä ohjelmien kohdistumisesta yritysten strategiaan ja liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

3  OSAAMISKESKITTYMÄ?

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.  SHOKeissa keskustellaan, haetaan mielipiteitä ja saadaan 
potkittua asioita eteenpäin ilman kartellipelkoa – 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 tuskin olisi muodostunut 
ilman SHOK-kuviota. On tullut uusia kumppaneita, joiden kanssa ei muuten tehtäisi yhteistyötä. On mahdollista 
kasvattaa kompetenssia. Yhteistyötä on syntynyt uusien partnereiden kanssa myös ohjelmaan kuulumattomilla 
alueilla.
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Kumppaniverkostoja on kehitettävä edelleen aktiivisesti. On tärkeää löytää kumppaneita toisilta toimialoil-
ta. Mukana olevilla yrityksillä tulisi olla todellinen valmius innovatiiviseen kasvuun ja muutokseen. Tarvitaan lisää 
poikkitieteellisyyttä.

Pk-yrityksille SHOK-ohjelmat luovat uusia mahdollisuuksia. Julkinen tutkimustuki on pk-yrityksille välttä-
mätöntä. Ellei rahoitusta olisi, tutkimusta tehtäisiin vähän. Tutkimusinvestoinnit ovat niin isoja, ettei pk-yrityksillä 
ole mahdollisuuksia tehdä niitä yksin. Usein joku ohjelman isoista yrityksistä on pyytänyt pk-yrityksen mukaan. 
Jotkut pk-yritykset kokevat mukaanpääsyn puolestaan vaikeaksi ja kritisoivat SHOKeja sisäpiireiksi. On kehitettävä 
menettelyjä, joilla relevantit pk-yritykset saavutetaan jo ohjelmien suunnitteluvaiheessa.

SHOKeissa mukana olevilla pk-yrityksillä on monia rooleja. Osa pk-yrityksistä on päässyt kirjoittamaan oh-
jelman tutkimussuunnitelmaa olematta SHOKin osakas. Pk-yritykset kokevat arvokkaaksi mahdollisuuden toimia 
osana sellaista arvoketjua, jossa niillä on uniikkia osaamista. Usein pk-yritykset tekevät yhteistyötä vain yhden 
työpaketin puitteissa ja kontaktit muihin ohjelman yrityksiin ovat vähäisiä. Pk-yritysten toiminta SHOKeissa on 
monesti lähempänä tuotekehitystä kuin tutkimusta. Pk-yrityksiä rassaavat eniten rahoitus ja projektibyrokratia.

4  HUIPPUOSAAMINEN?

SHOKeissa syntyy yritysten hyödynnettäväksi parempaa huippututkimusta kuin mitä Suomessa on ai-
kaisemmin tehty. Tutkimus tuo uusia ratkaisuja 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 tason 
perään 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 ohjelman 
volyymiä ja konsortion kokoa? Ohjelmia on fokusoitava lisää ja niissä on otettava riskejä nykyistä enemmän. 

Edustavatko kaikki ohjelmat huippuosaamista? Onko SHOKin tarkoitus rahoittaa ohjelmaa, jossa vasta läh-
detään nostamaan Suomea muun maailman tasolle? Ovatko kaikki mukana olevat tutkimusteemat strategisen 
tärkeitä Suomelle tulevaisuudessa?  Kilpailua ohjelmien välillä on lisättävä, jotta strategisesti tärkeimmät ja laadul-
lisesti parhaat valikoituvat. 

Kansallisesti rajoittuen ei synny huippuosaamista. SHOKeissa on oltava kansainvälinen näkökulma. Kansain-
välisten yhteyksien luominen, tutkijoiden liikkuvuus ja kansainvälisten tutkimuslaitosten osallistuminen katsottiin 
merkittäviksi kehityskohteiksi. Yhteistyötä on tehtävä maailman parhaiden toimijoiden kanssa. Suomesta ei löydy 
riittävästi huippuosaajia. Kansainvälisyys ei kuitenkaan ole itseisarvo. Oleellista on, että työssä on käytettävissä 
globaalit tiedot ja riittävät, korkeatasoiset resurssit.

SHOK-toiminta on parantanut yritysten yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yliopis-
toille ja tutkimuslaitoksille on heitetty haaste luoda hyviä ideoita siitä, minne maailma ja markkinat menevät 
tulevaisuudessa. Pitää olla kykyä nähdä tulevaisuuteen. Yliopistoilta odotetaan uutta luovaa tutkimusta. Haastee-
seen on myös vastattu: yliopistojen tutkimus on SHOK-ohjelmien kautta lähtenyt yritysten strategisten teemojen 
suuntaan.

Huippuosaamisen syntymistä haittaa suomalaisten yliopistojen keskinäinen kilpailu. Yliopistot luottavat 
kotikenttäetuun. Kuitenkin suuryritykset tekevät jo yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa. Aka-
teemiselta maailmalta toivotaan myös lisää vauhtia ja liiketoimintaorientoitunutta suhtautumista tutkimukseen. 
Huippuosaaminen ei koostu vain teknisestä ja tieteellisestä osaamisesta vaan myös kyvystä muuttaa teknologiaa 
liiketoiminnaksi. Tämä tuntuu edelleen unohtuvan sekä akateemisilta toimijoilta että julkisilta tutkimusrahoitta-
jilta.
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5  SHOK-HALLINTO

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 kilpailevat osittain keskenään, ja Tekes on lanseerannut omia ohjelmia, jotka ovat 

päällekkäisiä SHOK-ohjelmien kanssa.
• Tekesin käytännöt ja päätökset vaihtelevat toimialoittain ja/tai käsittelijöittäin.
• Tekesin päätökset ovat läpinäkymättömiä ja päätösprosessit usein kohtuuttoman hitaita.
• Monissa ohjelmissa on huomattavan alhaisia tukiprosentteja verrattuna siihen, mitä kaavailtiin SHOK-toimin-

taa pystytettäessä.
• Tekesin tukien saaminen on hidasta ja siitä aiheutuu vaikeuksia erityisesti pk-yrityksille ja yliopistoille.

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

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

Useimmat haastatelluista yrityksistä ovat olleet mukana erilaisissa EU-hankkeissa. Hankkeet ovat autta-
neet kansainvälisten verkostojen kehittämisessä, ja hankkeisiin on hakeuduttu usein muista kuin strategiasyistä.

SHOKien tulee ottaa aktiivisempi rooli EU:n tutkimusrahoituksen hankkijana. Rahoituspohjan kasvaessa 
uusia SHOK-ohjelmia voidaan ja tulee luoda nykyistä vapaammin. Teknologiateollisuuden ehdotus hakea EU-
rahoitusta meneillään oleville ohjelmille ja käyttää vapautuva Tekes-rahoitus uusiin SHOK-ohjelmiin sai kannatus-
ta. Ehdotuksissa mainittiin myös kansallinen EU-hanketoimisto, joka voisi operoida esimerkiksi toimialaliittojen 
puitteissa.

Oikeudet

SHOKeissa tulosaineiston omistaa tuloksen aikaansaanut osallistuja tai osallistujaryhmä. Kaikille sa-
maan tutkimusohjelmaan osallistuville on myönnettävä rinnakkainen, maailmanlaajuinen ja toistaiseksi voimassa 
oleva käyttöoikeus. Toimintatapa on samankaltainen kuin EU-hankkeissa.

Suurimmalla osalla haastatelluista yrityksistä tulosaineiston oikeudet eivät aiheuta ongelmia. SHOK-tutkimus on 
tarpeeksi kaukana kilpailutilanteesta ja yhteistyötä voidaan tehdä hyvinkin lähellä yrityksen omia strategisia kei-
häänkärkiä.
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Muutamissa yrityksissä tulosaineiston rinnakkaisen käyttöoikeuden periaate rajaa mahdollisuuksia osallistua 
SHOKeihin yrityksen kannalta strategisilla tutkimusaiheilla. Laajat konsortiot lisäävät ongelmaa. Joissakin SHOK-
ohjelmissa on päädytty noudattamaan ns. rajoitetun julkisuuden mallia, mikä pienentää Tekes-rahoituksen tu-
kiprosenttia.
 

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-toiminnalle aikanaan 
määriteltyjä periaatteita toisistaan riippumatta ja osin jopa vastakkaisiin suuntiin. Kommunikaatio toimijoiden 
(SHOKit, rahoittajat ja 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” kokoonpano voisi olla seuraava:

 - 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 yritysedus-
taja. 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 kommunikaatiossa yk-
sittäisten 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 resurssien varmis-
taminen ja riskien valvonta. SHOKin hallituksen tulee lisäksi valita käynnistettävät ohjelmat SHOKin strategian 
mukaisesti ja sitouttaa yritykset sekä muut toimijat ohjelmien toteutukseen. SHOKin hallituksen jäsenten tulee 
toimia SHOKin hyväksi eikä tavoitella yksinomaan oman taustaorganisaationsa etua.



8  

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

Hallituksen jäseniltä edellytetään laajaa ja visionääristä näkemystä SHOKin strategisten teemojen ja niihin liittyvi-
en liiketoiminta-alueiden osalta. Jäsenillä tulee olla kykyä nähdä uusia liiketoimintamahdollisuuksia 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. Ohjelmata-
voitteiden 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 teki-
jöiksi 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 saavuttamisek-
si.
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