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YHTEENVETO 

Vuonna 2000 julistetulla Lissabonin strategialla oli kunnianhimoinen tavoite: Euroopasta 
tehdään vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin osaamistalous. 
Alkuperäinen haaste, jota muotoiltiin uudelleen vuonna 2005, oli valtava: uusien ja 
parempien työpaikkojen luominen taloutta ajanmukaistamalla. 

Kaikkia koskevat tavoitteet määriteltiin uudelleen erityistavoitteiksi: kolme prosenttia 
Euroopan BKT:stä sijoitetaan tutkimukseen ja kehitykseen, ja aktiiviväestölle tavoitellaan 
70 prosentin työllisyyttä; nämä tavoitteet on määrä saavuttaa ensi vuoden eli vuoden 2010 
loppuun mennessä. Tähän on nyt tullut lisäelementtinä maailmanlaajuinen talouslama, joka 
vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen, kulutukseen ja investointitoimintaan. EU:n tuki 
tutkimukselle, teknologiselle kehittämiselle ja innovoinnille (TTKI) on yksi keskeisistä 
toimista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tässä Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan tilaamassa tutkimuksessa 
tarkastellaan koko tätä asiakokonaisuutta yhteisön TTKI-toimien alueellistamisen 
näkökulmasta. Asiaa käsitellään tarkastelemalla perinpohjaisesti asiakirjoja ja julkaistuja 
tutkimuksia sekä 23 tapaustutkimusta innovointikokemuksista eri puolilla EU:ta. 
Tutkimuksessa viitataan tilanteeseen sopiviin tapaustutkimusesimerkkeihin. Täydellinen 
otos tapaustutkimustiivistelmistä on esitetty liitteessä. 

Luvussa 2 lasketaan perusta käsittelemällä tärkeää, ilmeistä ja kuitenkin usein liian 
vähälle huomiolle jäänyttä kysymystä siitä, mitä innovointi oikeastaan ja minkä tekijöiden 
ansiosta voidaan saada aikaan taloudellisesti, teknisesti ja yhteiskunnallisesti onnistuneita 
innovaatioita. Tarkoituksena ei ole akateeminen tiedon tavoittelu sinänsä. Kun arvioidaan 
nykyisiä innovointitukitoimia ja ehdotetaan keinoja tulevien toimien tehostamiseksi, 
ehdoton edellytys on, että ymmärretään innovoinnin todellisuus ja innovaatioita 
helpottavien tekijöiden merkitys. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että julkiset investoinnit TTKI-toimiin edistävät kasvua ja 
työllisyyttä. Myönteinen vaikutus näkyy kuitenkin paremmin pitkällä aikavälillä. Julkiset 
investoinnit edistävät innovointia, mutta ovat vain yksi sitä edistävä tekijä. Tärkeä 
menestystekijä on sen vuoksi eri tekijöiden oikeanlainen yhdistelmä. 

Innovaation toimivan määritelmän jälkeen seuraava haaste oli määritellä TTKI. Termillä 
kuvataan joukkoa prosesseja, jotka ovat joskus, mutta eivät aina yhteydessä toisiinsa. 
Suurissa yrityksissä tai huipputekniikan aloilla innovointi noudattelee usein perinteistä 
lineaarista kaavaa, jossa tutkimus- ja kehitysosastot kehittävät uusia tuotteita, jotka 
päätyvät sitten testauksen jälkeen tuotantoon yritysten sisällä. Vähemmän huipputeknisillä 
aloilla ja monissa pk-yrityksissä innovatiivinen panos tulee usein muista lähteistä, joita ovat 
epäviralliset verkostot, asiakkailta ja tavarantoimittajilta saatu palaute, innovaatiolaitokset 
tai henkilöstö. Jonkin alueen todellisen taloudellisen luonteen tunnistaminen vaikuttaa siten 
innovointitukitoimien valintaan. 

Innovaatio syntyy, kun tietämyksen tuottamisen ja levittämisen vuorovaikutukset ja 
tietämyksen soveltamisen ja hyödyntämisen vuorovaikutukset kohtaavat. Tämä 
vuorovaikutus tapahtuu paikan päällä ja aluetasolla, jolla sitä kutsutaan usein "paikalliseksi 
potkuksi", ja sen olisi oltava osa yleistä tiedonvälitys- ja innovointijärjestelmää. Pk-
yritykset eivät aina pääse osallisiksi ensiksi mainitusta, ja vielä useammin niiltä puuttuvat 
yhteydet viimeksi mainittuun. Aluepolitiikan toimijoiden tärkeänä tehtävänä on edistää 
alueellisia innovointijärjestelmiä, joissa tunnistetaan mahdolliset hyötyjät ja integroidaan 
heidät sitten innovaatiomyönteiseen toimintaympäristöön. 

Innovointi on lähes aina työvoimavaltaista, ja se voi usein olla myös pääomavaltaista. Sen 
vuoksi mittakaavaedut ja toiminta- ja pääomarahoituksen saanti ovat ratkaisevassa 
asemassa, kun yritykset halutaan saada ottamaan investointiriskejä ja kun niitä tuetaan 
tällaisessa riskinotossa. Innovaatiot ovat näin ollen eräänlaisia julkishyödykkeitä. Julkisen 
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tahon toimia tarvitaan tasapainottamaan markkinoiden puutteellisuuksia. Muussa 
tapauksessa innovointi keskittyy jatkossakin niille alueille, jotka jo ovat innovatiivisia. 

Tuki voi koostua erilaisista toimista alkaen infrastruktuurin luomisesta ja päättyen 
taloudellisten kannustimien kautta koulutukseen, ohjeaineistoon jne. Toiminnalliset ja 
yhteiskunnalliset tuet voivat osoittautua yhtä tärkeiksi kuin tekninen innovointi koko 
unionin laajuisen osaamisyhteiskunnan kehittämisessä. 

Luvussa 3 keskitytään EU:n nykyisten TTKI-toimien alueelliseen ulottuvuuteen. Tässä 
käytetään huomattavia määriä eri välineiden varoja Lissabonin tavoitteiden edistämiseksi 
nykyisellä ohjelmakaudella 2007–2013. Tärkeimmät välineet ovat rakennerahastot, 
tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (FP7) ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 
(CIP). 

Lissabonin tavoitteisiin on nyt korvamerkitty 60 prosenttia koheesiorahaston 
lähentymisvaroista ja 75 prosenttia koheesiorahaston kilpailukykyvaroista. Nämä osuudet 
ovat pakollisia vanhoille jäsenvaltioille (EU15) ja vapaaehtoisia uusille jäsenvaltioille 
(EU12). Rakennerahastojen toimintaohjelmista rahoitetaan noin 26 miljardilla eurolla TTKI-
toimia. Tämä luku nousee 86 miljardiin euroon, jos mukaan otetaan laajemmalti 
innovointiin liittyviä toimia. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman budjetti on 
53,2 miljardia euroa ja CIP:n budjetti 3,6 miljardia euroa. 

Näillä välineillä on nyt sama ohjelmakausi, mutta koska ne on tarkoitettu eri 
innovointitarkoituksiin ja eri kohderyhmille, niiden rahoituspäätökset tehdään eri perustein. 

Rakennerahastoissa keskitytään yleensä innovointi-infrastruktuuriin, ja suurin osa 
rahoituksesta menee tietämyksen tuottajille. Suhteellisen vähän varoja on käytettävissä 
innovaatioiden hallintaan. Tämä selittää osittain ja lisää lähes varmasti rakennerahastojen 
TTKI-rahoituksen merkittävää keskittymistä jo menestyksekkäille innovointialueille. 

Tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa keskitytään huipputason tutkimukseen, joten 
FP7-rahoitusta saavat ovat yleensä niitä, joilla on parhaat mahdollisuudet 
huippututkimukseen. FP7:ssä on ensimmäistä kertaa alueellisten valmiuksien elementti, se 
on kytketty tietämyksen alueet -hankkeeseen ja sen osuus FP7-rahoituksesta on nyt 
8,35 prosenttia. Tämän rahoituksen hakijoiden määrä on paljon suurempi kuin 
käytettävissä olevat (rajalliset) resurssit. 

Tässä näyttävät olevan vastakkain liiallinen keskittäminen tarjontapuolella ja 
kysyntävetoinen innovointitoiminta. Vuosina 1994–2006 käytetyt alueelliset 
innovaatiostrategiat (RIS)/alueelliset innovaatio- ja teknologiansiirtostrategiat (RITTS) 
olivat ainutlaatuinen aloite, joka oli tarkoitettu paikallisille sidosryhmille ja jonka avulla ne 
kykenevät analysoimaan innovaatiotarpeitaan ja -mahdollisuuksiaan. 

Ei ole juurikaan käsitelty kysymystä siitä, että innovointiin sovellettaisiin tehokkaammin ns. 
kolmoiskierremallia (triple helix), jossa yhteisyötä tekevät tietämyksen tuottamiskeskukset, 
tietämyksen soveltamiskeskukset ja paikallishallinnon yksiköt. 

Tutkimuksessa havaittiin, että eri välineissä on tarjolla huomattavia, joskaan ei riittäviä 
resursseja. Mitään näistä välineistä ei ollut tarkoitettu erityisesti alueellisen 
innovointitoiminnan tukemiseen, ja yleensä niissä keskitytään innovoinnin eri näkökohtiin 
eikä niinkään innovointiin koossapitävänä prosessina. 

Tästä päästään innovointipolitiikan hallintoon, jota käsitellään luvussa 4. Hallinnolla on 
erittäin tärkeä rooli osaamistalouksissa. Nykysuuntauksen mukaisesti hallinto tapahtuu yhä 
useammin verkostojen kautta, ja verkostoihin kuuluu eri sidosryhmiä. 

On ymmärrettävää, että kansalliset TTKI-toimet keskittyvät jo menestyviin alueisiin, 
erityisesti tärkeimpiin kaupunkialueisiin. Sen vuoksi heikommassa asemassa olevat alueet 
etsivät yhteisön aloitteita, jotka voivat auttaa niitä tämän epäsuhdan korjaamisessa. Siksi 
innovointitoiminnassa tarvitaan enemmän monitasoisia hallintoverkostoja. Sidosryhmien on 
tehtävä yhteistyötä paikallisesti (horisontaalinen ulottuvuus) ja kansallisella ja yhteisön 
tasolla (vertikaalinen ulottuvuus). 
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Innovointipolitiikassa tarvitaan kehitystä innovaatioprosessin ymmärtämisestä 
hallintomallin omaksumiseen. Tämä siirtymä ei ole homogeeninen eikä yleispätevä, sillä 
kaikki hallintorakenteet ovat enemmän tai vähemmän hidasliikkeisiä. Innovointipolitiikan 
siirtymän ja joidenkin sidosryhmien jähmeyden välinen tasapaino vaihtelee lähes 
tapauskohtaisesti. 

Menestyksekkäät alueelliset innovointitoimet edellyttävät organisatorisia, institutionaalisia 
ja taloudellisia valmiuksia, joilla voidaan helpottaa alueellisen liike-elämän liittymistä 
laajempiin verkostoihin. Vaikka tarve on laajalti tunnustettu, alueellisten inhimillisten ja 
aineellisten voimavarojen kehittämiseen on sijoitettu paljon vähemmän kuin hankkeisiin 
käytettävissä oleviin voimavaroihin. 

Yhteisön eri politiikkojen ja välineiden täytäntöönpanossa on tapana varata paikallisille ja 
alueellisille sidosryhmille johto-, täytäntöönpano- tai käyttörooli. Jotta voidaan kehittää 
monitasoisen hallinnon omaava toimiva TTKI-järjestelmä, paikalliset sidosryhmät on 
otettava tiiviimmin mukaan eri osatekijöiden suunnitteluun ja määrittelyyn. 

Yhteisön Leader- ja Equal-aloitteista tuettiin uusien hallintomallien kehittämistä ja 
erityisesti paikallisten sidosryhmien aktiivista osallistumista ja muuta kuin teknistä eli 
yhteiskunnallista ja hallinnollista innovointia. Leader+-aloiteesta tuettiin myös paikallisia ja 
alueellisia hankkeita. 

Kokemus on osoittanut, että alueellisten elinten valmiudet tarjota apua ja luoda 
operationaalisia verkostoja, joissa on mukana esimerkiksi paikallisia koulutusalan ja 
talouselämän toimijoita, on vähintään yhtä tärkeää kuin kyseisen alueellisen elimen 
virallinen asema. 

Luvussa 5 kootaan yhteen kaikki nämä erilaiset tekijät päätelmiksi ja suosituksiksi.  

Euroopan talouselämän uudistamisen kannalta on erittäin tärkeää ymmärtää, että 
innovointi on muuttuva ja monimutkainen prosessi, johon kuuluvat sen sidosryhmät ja 
johon vaikuttaa sen toimintaympäristö. Sen vuoksi Lissabonin strategiassa on vahvistettava 
alueellisen innovoinnin roolia muutoksen ja kasvun veturina, jolla saadaan aikaan uusi 
eurooppalainen talouselämä. 

Alueelliset realiteetit ja varsinkin alueelliset erot on nähtävä kehitystä edistävinä eikä 
suinkaan estävinä tekijöinä. Siksi päättäjien olisi vältettävä kaikille sopivia "yhden koon" 
toimintatapoja. Toimintalinjojen tarkastelua olisi tehostettava niin, että innovointitarpeita ja 
innovoinnin esteitä tarkastellaan erilaisissa teollisissa ja alueellisissa yhteyksissä. 
Paikallisille sidosryhmille olisi annettava selkeää ja käyttökelpoista opastusta. 
Opastusmateriaalia olisi tuotettava kansallisilla kielillä. 

Alueiden on voitava osallistua prosessin kaikkiin vaiheisiin. Vaikka tarvitaan tietysti lisää 
resursseja, eriytetyillä paikallisilla ja alueellisilla strategioilla voidaan parantaa nykyisten 
investointien tuottoa. Alueiden roolia tällaisten strategioiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa olisi vahvistettava. Tämä ei ole niinkään kiinni muodollisesta pätevyydestä, 
vaan pikemminkin resurssien joustavuudesta ja valmiuksien luomisen tukemisesta. 

Innovointitoiminnan olisi oltava keskeistä koheesiopolitiikassa, ja sillä olisi tehostettava 
innovointia alueellisissa puitteissa. Innovoinnin asemaa olisi vahvistettava erityisesti 
heikommassa asemassa olevilla alueilla. Uusiin toimintatapoihin, joissa keskeiset toimijat 
yhteistyössä keskenään kehittävät, toteuttavat ja arvioivat strategioita, tarvitaan tukea ja 
vahvistusta yhteisön politiikoista. Innovoinnin käsitteen ulottaminen teknologisesta 
yhteiskunnalliseksi ja organisatoriseksi, kolmoiskierremallin (julkiset elimet–tutkimus–
elinkeino-elämä) hyväksyminen ja innovoinnin kytkeminen kansallisiin ja kansainvälisiin 
toimijoihin ja järjestelmiin on lähestymistapa, johon kannattaa kiinnittää enemmän 
huomiota. Olisi pyrittävä järjestelmällisesti kannustamaan ja helpottamaan alueiden välistä 
yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Tällaiset pyrkimykset ovat kuitenkin turhia, ellei niihin 
osoiteta riittäviä taloudellisia resursseja. 
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Olisi tuettava toimia, joilla tehostetaan alueellisten valmiuksien kehittämistä. Tällaisia 
toimia ovat esimeriksi kannustimet ja resurssit alueellisten innovointistrategioiden 
kehittämiseksi. On pyrittävä siihen, että alueet ja pk-yritykset voivat entistä helpommin 
hyötyä yhteisön eri alakohtaisten politiikkojen innovointitoimista. 

On arvioitava tehokkuutta määrärahojen korvamerkitsemisessä tiettyihin 
erityistarkoituksiin. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä toimiin, jolla on tarkoitus 
valmiuksien luomisen avulla parantaa alueellista vastaanottokykyä. Paremmat valmiudet ja 
suurempi osallistumisprosentti johtavat todennäköisesti erilaisiin toimintatapoihin eri 
alueilla. Tällöin rahoitusjärjestelmien olisi oltava riittävän joustavia ja sisällettävä enemmän 
riskirahoitusta ja muita yritysrahoitusmekanismeja, jotta niillä voidaan vastata erilaisiin 
tarpeisiin. 

RIS/RITTS on yhteisön ainoa toimintalinjojen kehittämistä tukeva väline, joka perustuu 
alueellisten innovointijärjestelmien, valmiuksien ja täytäntöönpanon arviointiin ja johon 
sisältyvät myös verkottuminen ja kokemusten vaihto. Olisi syytä luoda uudelleen 
samanlainen ohjelma. RIS/RITTS-mallin hyviksi osoittautuneita osatekijöitä, varsinkin eri 
jäsenvaltioiden ja alueiden alueellisten toimijoiden yhteistyötä, olisi vahvistettava kaikissa 
ohjelmissa. Yhteisön politiikat ovat erittäin tärkeitä tällaisten toimintatapojen ohjaamisessa 
ja tukemisessa. Innovatiivisten toimintatapojen, kuten RIS/RITTS, Leader ja Equal, 
valtavirtaistamiseen liittyy tällaisten erityisten toimintatapojen eliminoinnin vaara, koska ne 
eivät usein sovi hyvin valtavirtaa edustaviin toimintalinjoihin. Tarvitaan yhteisön toimia 
innovoinnin stimuloimiseksi päätöksenteossa. 

Vaikka Euroopan tutkimuspolitiikan olisi jatkossakin tuettava huippututkimusta, on 
kiinnitettävä enemmän huomiota FP7-hankkeiden juurruttamiseen paremmin alueille, jolla 
hankkeet toteutetaan. Aloitteet, joilla FP7 on kytketty alueellisiin toimijoihin ja 
päätöksentekijöihin, ovat vauhdittaneet monia mielenkiintoisia hankkeita. Koska 
rahoituksen kysyntä on suurempi kuin käytettävissä olevat varat, tarvitaan ehdottomasti 
lisää resursseja. 

Tutkimuksessa todetut puutteet ja pullonkaulat ja siinä esitetyt suositukset näiden 
poistamiseksi tai ainakin vähentämiseksi johtavat päätelmään, että 
kokonaislähestymistavassa on keskityttävä enemmän alueisiin. Yksi keskeinen tekijä tässä 
keskittämisessä on alueellisten sidosryhmien tiiviimpi osallistuminen keskeisten 
toimintalinjojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon. 

Kun otetaan huomioon Euroopan innovointitoiminnan edessä olevat haasteet ja 
taloudellisen laman syvyys, tarvitaan varmasti lisää resursseja. Ne ovat huomattavasti 
tehokkaampia, jos loppukäyttäjien taidot, oivallukset ja ideat otetaan täysimääräisesti 
huomioon tehtäessä päätöksiä siitä, miten resurssit voitaisiin hyödyntää parhaiten. 

 


