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I Kertomuksen poliittinen tausta

Taloudellisen taantuman ja niukkojen talousarvioiden aikana kilpailun kiristyessä jatkuvasti 
EU:lle on ratkaisevan tärkeää parantaa innovaatiokykyään kestävällä tavalla. EU on näin ollen 
asettanut tavoitteekseen muuttua ”innovaatiounioniksi”1. 

Menneisyys on osoittanut, etteivät EU:n investoinnit ole yleensä johtaneet toivottuihin 
tuloksiin ilman monipuolista kokonaisstrategiaa. Näin on käynyt myös tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan alalla. Tukea on annettu liian laajalti, poliittiset päätökset ovat olleet 
liian kaukana konkreettisesta tilanteesta itse paikalla eivätkä toimijat ja hallintotasot ole olleet 
tarpeeksi verkottuneita. Noiden aikojen on nyt jäätävä taakse. Tukea ei enää kannata jakaa 
”kastelukannulla” jäsenvaltioiden ja EU:n kireä budjetti- ja taloustilanne huomioon ottaen. 
Tuettavat kohteet on näin ollen valittava tulevaisuudessa erityisen huolellisesti. Kaikkien 
toimijoiden menestyksekäs yhteistyö kaikilla tasoilla on ratkaisevan tärkeää (”networking 
excellence”).

Sen varmistamiseksi, että rakennerahastoja käytetään tulevaisuudessa tehokkaammin, 
lainsäätäjä on antanut 11 aihekohtaista tavoitetta (”aihekohtainen keskittäminen”) ja erilaisia 
ennakkoehtoja. Jotta aihekohtainen tavoite nro 1 saa tulevaisuudessa Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tukea, alueiden on käytettävä tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan investointinsa niin sanottujen ”älykkään erikoistumisen strategioiden” 
pohjalta. Tukikaudella 2014–2020 tällaisen strategian kehittäminen on ehdoton 
ennakkoedellytys2 EAKR:n tukien saamiselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.3

Tällä hetkellä alueet ovat ratkaisevassa vaiheessa käsittelemässä tukiehtoja seuraavalle 
tukikaudelle 2014–2020. Näin ollen Euroopan komissio käsittelee jo kumppanuussopimusten 
ja toimenpideohjelmien sisältöjä jäsenvaltioiden tai alueiden kanssa. Vastaavasti 
jäsenvaltioiden tai alueiden on nyt laadittava painopisteensä uutta tukipolitiikkaa ja EU:n 
vaatimia tukiehtoja varten. Samaan aikaan EU:n toimielimet ovat päättämässä neuvotteluja 
uuden koheesiopolitiikan 2014–2020 lainsäädäntökehyksestä. Kertomus laaditaan tällaisessa 
jännitekentässä.

Poliitikot odottavat todella paljon tämän tieteellisen käsitteen toteuttamiselta. Se näki 
päivänvalon vain muutama vuosi sitten ja jo nyt sitä käytetään ennakkoehtona tuleville 
rakennetuille. Myös tiedemaailma odottaa jännittyneenä todisteita sen toimivuudesta. Jo nyt 
toimijat kohtaavat haasteita, ja uuden, haastavan prosessin ensimmäiset riskit ovat näkyvissä.

                                               
1COM(2010)0546, muun muassa s. 24.
2Puiteasetuksen uusi 2 artikla; puiteasetuksen liite V, ennakkoehdot, katso myös komission tiedote nro 
10 ennakkoehdoista; tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamisen tavoite käsittää myös 
tutkimuksen ja kehityksen huippuosaamisen kehittämisen, enemmän yritysinvestointeja tutkimukseen 
ja innovointiin sekä osaamiskolmioiden vahvistamisen.
3Tulevan puiteasetuksen 2011/0276(COD) 9 artiklan 1 kohdassa tai EAKR-asetuksen 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu aihekohtainen tavoite, tilanne 3.6.2013.
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II Työasiakirjan rakenne

Esittelijä haluaa luoda tällä työasiakirjalla perustan uusille neuvotteluille valiokunta-
aloitteisesta mietinnöstä. Hän luonnostelee aluksi säädöskehyksen ja tehtävät, jotka siitä 
seuraavat alueille. Joidenkin tutkimuskysymysten avulla esittelijä valaisee S3-strategiaa ja sen 
toimijoille aiheuttamia haasteita ja riskejä ja esittelee muutaman ”hyvän käytännön”.

III Älykkään erikoistumisen strategia (S3)

Strategia on monimutkainen. Yhtä vaikeaa on määritellä se. Euroopan komissio ja lainsäätäjä 
ovat nyt sopineet neuvotteluista, joissa käsitellään seuraavia osatekijöitä:

1. Euroopan komission ja lainsäätäjän määritelmä1

”Älykkään erikoistumisen strategialla” tarkoitetaan kansallisia ja alueellisia 
innovaatiostrategioita, joissa asetetaan painopisteitä kilpailuetujen saavuttamiseksi. Se 
tapahtuu kehittämällä tutkimus- ja innovointitoiminnan vahvuuksia, jotka vastaavat yritysten 
tarpeita, jotta liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoiden kehitystä voidaan hyödyntää 
johdonmukaisella tavalla. Tässä yhteydessä on tarkoitus välttää päällekkäisyyksiä ja 
pirstoutumista EU:ssa. 

2. Alueilta vaaditut toimet2

Säädöskehyksessä alueille annetaan seuraavat tehtävät:
 Itsearviointi (self-assessment) niin sanotun SWOT-analyysin avulla tai vastaava: 

vahvuudet, tarpeet ja toivotut tulokset on arvioitava etukäteen. 
 S3-strategiassa resurssit keskitetään rajalliseen määrään tutkimuksen ja innovoinnin 

painopistekohteita.
 Se sisältää toimia, joilla edistetään tutkimuksen ja innovoinnin yksityisiä investointeja.
 Se sisältää valvontajärjestelmän3.
 Lisäksi säädetään, että jäsenvaltiot luovat kehyksen, jossa määritellään tutkimukseen ja 

innovointiin käytettävissä olevat määrärahat ja monivuotinen suunnitelma yhdessä 
ensisijaisten EU-hankkeiden kanssa (Euroopan tutkimusinfrastruktuurien 
strategiafoorumi, ESFRI).

Näiden toimien lisäksi Euroopan komissio ei tarkasta strategioiden sisältöä muulla tavoin.4

Jos strategia puuttuu kokonaan tai jos toimenpideohjelmien hyväksymisen hetkellä ei ole 
käytettävissä toimintasuunnitelmaa, jossa varmistetaan, että strategiaa toteutetaan vuoteen 

                                               
1 Tulevan puiteasetuksen 2 artikla, kolmikantaneuvottelujen tulos 17.6.2013, oma käännös englannista, lausejako 
luettavuuden parantamiseksi, alkuperäinen versio EN.
2 Katso puiteasetuksen liite V tai kolmikantaneuvottelujen tulokset, ensin mainitun liite IV.
3 Tarkastusjärjestelmää koskeva ehdotus ei saanut enemmistön tukea.
4 Puiteasetuksen uusi 17 artiklan 4 a kohta, vielä käsiteltävänä: ”consistency check”, COM-ohjeet osa I, 
maaliskuu 2013, s. 16.
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2016 saakka, EAKR:n rahoja1 ei makseta aihekohtaiselle tavoitteelle tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan2.

IV Tutkimuskysymykset

1. Eivätkö tämän strategian sitovat määräykset ja alueellisen lähestymistavan (place-
based approach) vaatima joustavuus ole ristiriidassa keskenään? Eikö ennakkoehtoihin 
liity uhka, että niistä tulee pelkkä muodollisuus?

S3-strategian ennakkoehtoihin kuuluu se, että jokainen alue laatii oman strategiansa, joka on 
sopeutettu kyseisen alueen tarpeisiin. Loppujen lopuksi vain alueet voivat päättää, mikä 
niiden innovaatiomahdollisuuksia vahvistaa. Samalla lainsäätäjä antaa aihekohtaisesta 
keskittämisestä ja menetelmistä yleisiä säännöksiä, jotka koskevat kaikkia alueita. Euroopan 
komissio voi lopettaa maksut, jos säännöksiä ei noudateta, tukien tehokkuuden 
varmistamiseksi.
Tarkastusten asianmukaista tasoa on vaikea määrittää. Euroopan komissio saa loppujen 
lopuksi tarkastaa vain, ovatko alueet soveltaneet säädettyjä menetelmiä ja laaditaanko 
strategiaa, mutta ei strategian sisältöä.3 Tässä ristiriidassa on tietty (järjestelmälle ominainen) 
riski, että ennakkoehdoista tulee muotoseikka. 

 S3-strategia ei siten ole sinänsä menestystä tuottava taikakaava, vaan vain apuväline. 
Ennakkoehdot eivät saakaan olla ratkaiseva liikkeellepaneva voima, vaan alueiden oma 
kiinnostus hyvään, laajaan innovaatiosuunnitelmaan, jolla turvataan asukkaiden 
tulevaisuus. Jos alueet eivät ota strategiaa mahdollisuutena, ei hyviä tuloksia saavuteta 
riippumatta siitä miltä lainsäädäntökehys näyttää. 

Oikein toteutettuna strategian kehittäminen on alueille vaativa ja työläs tehtävä. Sen takia 
alueiden olisi laadittava innovaatiostrategiat pitkälle aikavälille ja varsin laajasti, niin että ne 
kattavat säännökset ja seuraavan tukikauden.4

2. Voiko strategia olla menestyksekäs koheesiopoliittinen suunnitelma kaikille alueille 
riippumatta siitä miten innovatiivisia tai pitkälle kehittyneitä ne ovat?

Alueilla on erilaiset edellytykset infrastruktuurin tai inhimillisten voimavarojen alalla sekä 
erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Niiden on vastaavasti edettävä eri teitä vahvistaakseen 
innovaatiojärjestelmiään. Vain harvat alueet voivat realistisesti olla niin kutsuttuja 
”innovaatiojohtajia”, jotka voivat keksiä uraauurtavia tekniikoita ja innovaatioita. Suurin osa 
kuuluu niin kutsuttuihin ”seuraajiin”, jotka käyttävät innovaatioita uudella tavalla. 
Esimerkiksi Suomi on nykyaikaistanut muualla kehitetyn nanoteknologian avulla taloutensa 
perustaa, puu- ja paperiteollisuutta. Vain tällaisella laajalla strategisella lähestymistavalla 
voidaan saada aikaan talouden muutos kaikilla alueilla, ja se toimii näin perusteena 
                                               
1 Maksut ovat tässä yhteydessä "interim payments", puiteasetuksen uusi 17 artiklan 5 kohta, 
kolmikantaneuvottelujen tilanne, versio 10.6.2013.
2 Katso 17 artiklan 1 kohta ja seuraavat kohdat, ei vielä päätöstä, COM-ohjeet, maaliskuu 2013, s. 18.
Rahamäärän on oltava suhteessa rahaston edistykseen ja lajiin.
3 Katso III osan 2 kohta sekä alaviite 6.
4 Ne voivat kehittää niitä esimerkiksi muut rahastot kuten ESR ja muut aihekohtaiset tavoitteet huomioon ottaen.



DT\940990FI.doc 5/10 PE514.671v01-00

FI

koheesiopolitiikan välineiden käytölle tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Muuten jotkut 
rakennerahastot muodostaisivat vain toisen tutkimuksen kehitysohjelman.

 Ehdot on laadittava siten, että jokainen alue voi käyttää strategiaa etenemisen 
apuvälineenä riippumatta siitä mikä sen asema on ollut tähän saakka. EAKR-asetuksen 
aihekohtaista tavoitetta nro 1 on käsiteltävä niin laajasti kuin mahdollista. Painopisteen on 
siirryttävä selvästi tutkimuksesta innovointiin. Jos innovaation käsite ymmärretään aivan 
laajasti ja avoimesti teknologian näkökulmasta, niin jokainen alue löytää siitä omansa.

 Esittelijä näkee uhan, että alueet ryntäävät ennen kaikkea aiheeseen tutkimus ja kehitys. 
Ratkaisevaa tässä on varmastikin, alueellisista olosuhteista riippuen, ymmärtää innovaatio 
käyttäjän näkökulmasta eikä jäädä ajatuksen tasolla kiinni innovaatioon teknologian 
näkökulmasta. Strategian perustana on oltava laaja innovaation käsite, muustakin kuin 
teknologian näkökulmasta, huipputeknologian innovaation lisäksi siihen voivat kuulua 
myös ”matalan teknologian” tai muu kuin teknologinen, ”käytännönläheinen” innovaatio, 
esimerkiksi palvelualan innovaatiot, prosessien kehittäminen ja organisaation muutos tai 
liiketoimintamallien alalla markkinointi, tavaramerkkien hallinta ja suunnittelu, ekologiset 
tai sosiaaliset innovaatiot, jotta voidaan vastata vaikka aktiivisen vanhuuden tai 
demografisen muutoksen haasteisiin.

 Tärkeä on myös kysymys siitä, miten paljon rahaa valtion- tai hallitusten päämiehet
antavat käyttöön ja millaisen liikkumavaran alueet saavat jaossa. Tuen olisi oltava 
kiinnostavaa myös pitkälle kehittyneille alueille, sillä alueet voivat muuten luopua 
kokonaan strategiasta, mikä olisi vastoin tarkoitusta, eikä niin saa käydä.

3. Miksi yrittäjien keksimisprosessi on niin tärkeä? Onko ”alhaalta ylös” 
-lähestymistapa realistinen? Ovatko toimijat riittävän sitoutuneita?

Tiedemaailma ja Euroopan komissio kehuvat strategian uutta ”alhaalta ylös” 
-lähestymistapaa. Toisin kuin aikaisemmissa innovaatiostrategioissa tässä ei määrätä ylhäältä 
päin mitä tapahtuu. Sen sijaan alueen ”tulevaisuuden visio” laaditaan niin sanotun ”yrittäjien 
keksimisprosessin” puitteissa keskeisten yritysten, pk-yritysten tai suurten yritysten, 
tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. 1

 Esittelijän näkökulmasta tämä on strategian arka paikka. Toki poliitikkojen on kuitenkin 
tehtävä lopullinen päätös.  Ilman sidosryhmien riittävää osallistumista alueen vahvuuksia 
ja heikkouksia ei kuitenkaan voida arvioida tarpeeksi hyvin. ”Yrityksille” jää tässä 
prosessissa erityinen paino. Ne tietävät luonnollisesti parhaiten, mikä vastaa niiden 
tarpeita ja mahdollisuuksia. Tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden laitosten, kuten 
innovaatiohautomoiden, on annettava yrityksille mahdollisuus innovatiivisuuteen toisaalta 
käyttäjille suunnattujen tutkimustulosten toisaalta henkilöstön ”tietovuodon” avulla. Tämä 
merkitsee sitä, että innovatiivisia tuotteita ja palveluja luovat uudet (spin-offs) tai 
olemassa olevat yritykset. Ne ovat alueen taloudellisen muutoksen liikkeellepaneva voima 
ja vahvistavat kilpailukykyä. Vain jos kyseiset toimijat tekevät erinomaista yhteistyötä 
(”tietokolmio”) keskenään ja poliittisten päättäjien kanssa (hallintoviranomaiset), 
innovaatiostrategia voi toimia. 

                                               
1 Puiteasetuksen liitteessä I olevan 4.3.2 kohdan mukaan ”involving national or regional managing 
authorities and stakeholders such as universities and other higher education institutions, industry and 
social partners in an entrepreneurial discovery process”.
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 Kyse on siitä, ottavatko alueet keskeisiä toimijoita tarpeeksi mukaan vai jatkavatko he 
nykyistä kehitystä ja kuulevat vain ”tavallisia” toimijoita ”tavanomaiseen tapaan”. 
Pelkästään vakiintuneiden toimijoiden kanssa visio ei toteudu. Näin ollen mukana on 
oltava ”huomisen” yrittäjiä. Yrittäjien keksimisprosessissa on mentävä entistä syvemmälle 
(”keksittävä”) kuin mitä tähänastisissa kuulemisissa on tapahtunut.

 Se onnistuu vain riittävän hallintokapasiteetin avulla: toimivaltaisen hallintoviranomaisten 
on sopeuduttava joustavaan, nykyaikaiseen mentaliteettiin ja sidosryhmäprosessin 
valintaan ja hidastamiseen.

4. Onko strategian laatimisaikataulu realistinen?

Euroopan komissio ehdotti näitä ennakkoehtoja vasta syksyllä 2011. Komission on kuitenkin 
hyväksyttävä toimenpideohjelmat jo lähiviikkoina ja -kuukausina. Alueet, jotka vasta nyt ovat 
aloittaneet strategian laatimisen, onnistuvat tuskin esittämään valmista strategiaa vielä 
toimenpideohjelmien luovuttamisvaiheessa. Tähän liittyy uhka, että nimenomaan vaadittu 
keskeisten sidosryhmien ja erityisesti yritysten intensiivinen osallistuminen niin kutsuttuun 
”yrittäjien keksimisprosessiin” ei toteudu riittävän hyvin.1 Siksi on tärkeää, että 
säädöskehyksessä säädetään toimintasuunnitelman esittämisestä vaihtoehtona koko strategian 
esittämiselle. Kyseisessä suunnitelmassa on esitettävä, kuka vastaa strategian laatimisesta ja 
milloin se on määrä panna täytäntöön. Sen on oltava valmis viimeistään vuoden 2016 lopussa. 
Jos tarkastellaan alueita, joita käytetään mielellään esimerkkeinä, niin havaitaan, että ne ovat 
usein valmistelleet alueellista innovaatiostrategiaansa vuosia tai vuosikymmeniä. Tämä 
osoittaa, että strategia on kaikille osallistujille ”policy learning process”, joka ulottuu varmasti 
paljon ohjelman suunnittelukautta pidemmälle. On kuitenkin varmistettava, ettei kierrätetä 
”vanhoja” innovaatiostrategioita ja toisteta menneisyyden virheitä ja laiminlyödä esimerkiksi 
alueen yritysten mukaan ottaminen.

5. Millaisia uhkia painopisteiden asetteluun liittyy? Miten ne asetetaan ”oikein”?

Älykäs erikoistuminen merkitsee sitä, että jäsenvaltio tai alue asettaa tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan painopisteet ottaen huomioon omat vahvuutensa ja suhteellisen etunsa ja 
edistää kestävällä tavalla suurimman potentiaalin omaavia aloja. Painopisteiden asettelun 
perustana on strategisen tieto alueen voimavaroista2, haasteista3, kilpailueduista ja 
huippuosaamisen mahdollisuuksista. Lisäksi vaaditaan rehellinen itsearviointi asianmukaisten 
indikaattorien perusteella.

 Kysymys siitä, mitä painopisteitä nyt olisi tarkalleen ottaen haettava, on ongelmallinen 
melkein kaikille alueille, myös ”hyvin kehittyneille”: Alueet ovat huolissaan siitä, että 
asettavat rahansa ”väärälle hevoselle”, jos markkinat eivät kehitykään toivotulla tavalla. 
Pelätään joutumista alttiiksi ”ulkoisille šokeille”. Yritykset, jotka eivät löydä 
painopisteistä omaansa, voivat luopua strategiasta. Juuri kriisiaikoina alueista näyttää 
mielekkäältä käsitellä taloutta laaja-alaisesti. Alueilla on usein refleksi, jonka mukaan ne 

                                               
1 Katso tutkimuskysymys 3.
2Niihin kuuluvat esimerkiksi alakohtaiset rakenteet, klusterit, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, tiede, teknologia, 
asiantuntemus, inhimilliset voimavarat, ympäristö, markkinoillepääsy, verotusjärjestelmä ja yhteydet ja suhteet 
muihin alueisiin.  
3Niihin kuuluvat muun muassa vanheneva väestö, demografinen muutos, työmarkkinoiden epätasapaino, 
poistuneet tuotantopaikat ja muut ympäristötekijät.
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edistävät edelleen ”vanhoja” klustereita tai kopioivat tunnettuja menestysreseptejä. Myös 
sidosryhmät haluavat, että niiden kaikki liiketoiminta-alueet otetaan huomioon. Juuri 
keskisuuret yritykset ovat huolissaan siitä, että suurin osa alueen taloutta taantuu. Jos 
painopisteet kuitenkin asetetaan liian laajalti, silloin tehdään vanha virhe jakaa tukea 
edelleen ”kastelukannulla”, eivätkä investoinnit ole niin tehokkaita.

 On ratkaisevaa löytää oikea yhdistelmä erikoistumista ja avoimuutta tai monimuotoisuutta 
ja välttää riippuvuus yhdestä teknologiasta (teknologia-avoimuus) tai yhdestä toimialasta. 
Tämä tapahtuu keskittymällä teknologiaan, tuotteisiin ja palveluihin, jotka liittyvät jollain 
tavalla alueella jo oleviin menestyviin teknologioihin ja osaamisaloihin, sillä näin 
tietovuoto toimii parhaiten (”related diversity”).

 Ihannetapauksessa ponnisteluja keskitetään myös toimi- ja teknologia-alojen rajat 
ylittäviin toimiin, jotka vaikuttavat koko (alueen) talouteen.

 Esittelijä katsoo myös, että mitä huolellisemmin sidosryhmien kuulemiseen, itsearvioinnin 
tietopohjan laatimiseen ja valvontajärjestelmään paneudutaan, sitä pienempi on 
vääränlaisen kehityksen todennäköisyys.

 Jos kehitys kuitenkin lähtee väärään suuntaan, silloin alueilla on oltava mahdollisuus 
mukauttaa prosesseja (myös tukikauden aikana). Vahva, perusteellinen 
valvontajärjestelmä on sille yksi perusedellytys, jota alueet usein aliarvioivat. Lisäksi 
tarvitaan päättäjien rohkeutta toteuttaa tosiasiassa kyseiset mukautukset.

6. Neuvotaanko ja ohjataanko alueita riittävästi?

Yhteistyö alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston kanssa on luonnollisesti varsin tiivistä 
nykyisten kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen takia ja 
lopulta alueille jopa ainoa lähtökohta sille, täyttävätkö ne ennakkoehdot. Lisäksi Euroopan 
komissio antaa erilaisia ohjeita itsearviointia varten ja siitä miten strategian tulisi ymmärtää. 
Alueiden tukemiseksi tämän prosessin toteutuksessa on perustettu niin sanottu S3-foorumi1. 
Foorumi toimii pääasiassa vertaisarviointiseminaarien muodossa. Alueet, jotka ovat edenneet 
prosessissa pitkälle tai ovat jo valmiita, neuvovat alueita, jotka eivät ole vielä päässeet niin 
pitkälle. Foorumiin on kuitenkin ilmoittautunut vasta 130 aluetta.2 Ilmoittautuminen on tosin 
vapaaehtoista, mutta kaikkien alueiden tai jäsenvaltioiden olisi käytettävä tilaisuus hyväksi. 
Varmastikin jokainen alue voi oppia tai antaa jotain. 

7. Miltä ”ulkoinen ulottuvuus” voi näyttää? Onko se realistinen? Ovatko puitteet 
riittävät? Miten ”alueellisten strategioiden palapeli” kootaan yhteen EU:n tasolla? 

Strategian suuri ”musta laatikko” on varmastikin ”ulkoinen ulottuvuus”. Alueen toimijoiden 
yhteistyötä on parannettava, mutta alueiden on strategian mukaan myös suuntauduttava 
"ulospäin", jotta eurooppalaiset lisäarvoketjut toteutuvat. Alueiden on strategiaa laatiessaan 
kysyttävä, millaista järkevää yhteistyötä ne voivat tehdä muiden alueiden kanssa, esimerkiksi 
tiiviillä yhteistyöllä innovatiivisten tutkimusklusterien välillä ja eri alueiden tutkimuslaitosten 
välisellä vaihdolla.3

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, perustettu vuonna 2011 Sevillassa.
2Tilanne toukokuussa 2013.
3Puiteasetuksen liitteessä I oleva 7.2.1 kohta.
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On toki olemassa alueita, jotka jo täyttävät tämän ihannekuvan ja joiden klusterit tekevät jo 
tiivistä yhteistyötä. Ne ovat kuitenkin ilmeisesti joka täysin tutkimukseen keskittyviä ja ovat 
jo hyötyneet seitsemännen puiteohjelman ohjelmasta ”region for knowledge” tai niissä on 
maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, joiden toimintamalliin tällainen verkottuminen jo 
kuuluu. 

Suurin osa alueista on kuitenkin varsin heikosti verkottunut. Tässä kohtaa herääkin kysymys, 
millaiseksi tilanne muuttuu. 

Kansainvälistä ”oppikirjan mukaista” yhteistyötä on varmastikin jo paikkansa 
vakiinnuttanut ”pii-Eurooppa”: huipputeknologiaklusterien yhteenliittymä, johon 
kuuluu mikro- ja nanoteknologian yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Saksan (Dresden), 
Alankomaiden (Eindhoven), Belgian (Leuven) ja Ranskan (Grenoble) sekä Itävallan 
(Villach) alueilla. Jokainen alue saa tässä yhteistyössä suuria taloudellisia etuja 
erikoistumisesta; yhdessä ne vievät EU:n maailmanlaajuisen kilpailun kärkeen ja 
edistävät Eurooppa 2020 -tavoitteiden toteutumista.

Erityisesti alueellinen yhteistyö edistää huomattavasti talouskehitystä tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan myötä: 
o Rajatylittävä yhteistyö parantaa erityisesti naapurialueiden alhaista tutkimuksen ja 

innovoinnin tasoa. 
o Myös alueiden välisessä yhteistyössä on määrä hyödyntää alueellista yhteistyötä 

tutkimusklusterien yhteistyön ja tutkimuksen ja tutkimuslaitosten vaihdon edistämiseksi.1

 Esittelijä pitää kuitenkin ongelmallisena tätä tavoitetta tukevia niukkoja määrärahoja, siinä 
muodossa kuin valtion- ja hallitusten päämiehet sitä suunnittelevat. Suunniteltu sisältö 
tarvitsee – kuten Euroopan parlamentti on vaatinut – huomattavasti enemmän 
määrärahoja.

Mielenkiintoinen lähestymistapa alueiden väliseen yhteistyöhön, kahden naapurialueen 
yhteistyö, on Saksan osavaltioiden Berliinin ja Brandenburgin yhteinen innovaatiostrategia. 
Kyseisillä alueilla on ollut yhteisiä hankkeita jo 1990-luvulta lähtien. Vuosina 2007–2010 
luotiin yhteinen innovaatiostrategia InnoBB. 2

 Nämä kokemukset osoittavat, että tämä päätösprosessi on erittäin aikaavievä ja vaatii 
valtavia lisäponnisteluja kaikilta toimijoilta, kun päätetään säädöskehyksestä, strategioista 
ja toimenpideohjelmista. 

 Täytäntöönpano edellyttää politiikalta ja hallinnolta valtavasti joustavuutta. Siihen 
tarvitaan ministeriöiltä varmasti pitkä oppimisprosessi. Kaiken kaikkiaan odotettavissa on 
erittäin pitkä valmisteluaika.

 Erityisen vaikeaa on se, jos eri jäsenvaltioiden naapurialueet haluavat tehdä yhteistyötä. 
Tarvittavat valinnat eri strategioiden ja toimenpideohjelmien välillä aikataulun ja sisällön 
osalta ovat tähän saakka osoittautuneet usein liian haastaviksi. 

                                               
1 Tuleva Euroopan alueellista yhteistyötä koskeva asetus, tilanne 3.6.2013, perustelujen 5 kohta ja sitä seuraavat 
kohdat.
2  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
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 Tarvittavan nykyaikaisen hallintokapasiteetin ohella myös lainsäädännön on 
tulevaisuudessa oltava tarpeeksi joustavaa, erityisesti hankkeiden tukikelpoisuuden 
osalta.1 Seuraavien tukikausien kokemukset osoittavat, ovatko lainsäätäjien ponnistelut 
olleet riittäviä. 

Alueet esittävät strategian tukemisesta päällekkäisyyksien ja pirstoutumisen välttämiseksi 
usein kysymyksen, voiko Euroopan komissio puuttua ohjaavasti painopisteiden valintaan ja 
missä määrin. Säädöskehyksessä niin ei säädetä. Euroopan komissio voi kuitenkin antaa 
alueille virikkeitä sen suhteen, miten ne voivat parantaa ”kansainvälistä” ulottuvuutta. 
Varmasti myös S3-foorumi voi antaa tarvittavia tietoja mahdollisista yhteistyökumppaneista 
alueiden joukossa.

8. Miltä EU:n eri tukien, kuten Horisontti 2020 -ohjelman ja rakennerahastojen, 
synergiatoimien täytäntöönpano voisi näyttää? Eikö lainsäädäntökehys riitä? Miltä 
tarvittavat koordinointimekanismit voisivat näyttää? 

Yhteisessä strategiakehyksessä määrätään, että jäsenvaltioita on tuettava strategian puitteissa 
yhdistämään kaikki mahdolliset resurssit tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimien alalla, jotta 
vaikutus on mahdollisimman suuri. Kansallisten ja alueellisten tukien sekä yksityisen 
pääoman ohella tässä viitataan rakennerahastojen ohella tietysti ennen kaikkea Horisontti 
2020 -ohjelmaan.

Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman synergiavaikutus on määrä saada aikaan 
erityisesti seuraavalla tavalla: Alueellisia tutkimus- ja innovaatiotoimijoita on ohjattava 
erityisesti tutkimuskapasiteettia kehittämällä osallistumaan tulevaisuudessa entistä tiiviimmin 
Horisontti 2020 -ohjelmaan (”stairways to excellence, widening participation”).2 Esimerkkejä 
tästä ovat vähemmän kehittyneiden alueiden ja ”low performing” -tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioalueiden osaamiskeskusten tai innovaatioklusterien yhdistäminen johtavien 
osaamiskeskusten ja klusterien kanssa Euroopassa. Kyseessä on niin sanottu ”twinning”, 
”teaming”3, pienten alueellisten tutkimuskeskusten muuttaminen osaamiskeskuksiksi 
rakennerahastojen tuella, ERA-professuurien kehittäminen tai yliopistojen nykyaikaistaminen 
tai tutkijoiden jatkokoulutus tai myös neuvontakeskusten kehittäminen Horisontti 2020 
-ohjelmaan osallistumista varten.4

Lisäksi on toteutettava toimia, joilla edistetään tutkimustulosten taloudellista käyttöä, 
esimerkiksi seitsemännestä puiteohjelmasta tai myöhemmin Horisontti 2020 -ohjelmasta, ja 
innovaatioita tukevan ympäristön luomista yrityksille, esimerkiksi ”early-stage funding of 
spin offs, living labs” ja niin edelleen.

Haasteet kaikille toimijoille ovat moninaisia. Odotukset ovat korkealla, sillä yritykset ovat 
odottaneet jo vuosia parempia olosuhteita. Kaikki alkaa säädöskehyksen koordinoidulla 
laatimisella: erilaisten EU:n rakenne- ja investointirahastojen (ESIF) synergiavaikutusten 
                                               
1 Puiteasetuksen 60 artiklan 2 kohta tarjoaa mahdollisuuden, jonka mukaan korkeintaan 15 prosenttia EAKR:n 
tuesta voidaan käyttää painopisteakselilla ohjelman ulkopuolella.
2 Puiteasetuksen liitteessä I oleva 4.2 a kohta.
3 Esimerkiksi Max Planck -instituutin yhteistyö Itä-Euroopan jäsenvaltioiden kanssa.
4 Puiteasetuksen liitteessä I oleva 4.3.4 kohta ja monivuotista rahoituskehystä koskeva komission tiedote ESIF:n 
ja Horisontti 2020 -ohjelman synergioista.
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vahvistamiseksi on luotu yhteinen säädöskehys, esimerkiksi monta rahastoa käsittävien 
ohjelmien käyttö.1

Erityisen tärkeää strategian kannalta on ESIF:n ja Horisontti 2020 -ohjelman koordinointi, 
erityisesti tukikelpoisuutta, laskentamenetelmiä tai osallistumissääntöjä koskevissa 
kysymyksissä. Ohjelmien erilaisten hallinnointia koskevien lähestymistapojen takia tämä 
prosessi muodostaa erityisen haasteen. Ohjelmien onnistuneen koordinoinnin edellytyksenä 
on asiaa käsittelevien pääosastojen tiivis yhteistyö ennen ehdotusten laatimista, 
lainsäädäntömenettelyn aikana ja alueiden neuvonnassa. Tämä pitkä prosessi on lähtenyt 
myöhään liikkeelle. Niinpä ohjeet siitä, miten alueet voivat konkreettisesti tuottaa kyseisiä 
synergiavaikutuksia, julkaistaan vasta syksyllä 2013. Asiasta vastaavien pääosastojen tiivis 
yhteistyö, jota Euroopan parlamentti on jo kauan vaatinut, on lähtenyt hitaasti käyntiin. 
Tässäkin kysymyksessä viranomaisten työmentaliteettia on mukautettava uusiin haasteisiin.

Koordinointitoimet lisääntyvät komission sisällä mutta myös komission, rakennerahastojen 
toimenpideohjelmista vastaavien hallintoviranomaisten, Horisontti 2020 -ohjelman 
kansallisten yhteyspisteiden ja mahdollisina hakijoina olevien yritysten sekä 
neuvontakeskusten, kuten European Enterprise Network (EEN), välillä suunnittelun ja 
hakemusten jättämisen alalla. Juuri federalistisille rakenteille tämä on suuri haaste. Tässäkin 
asiassa Euroopan komissiolta vaaditaan intensiivistä ohjeistusta ja neuvontaa.

V Näkymät

Esittelijä on tyytyväinen vilkkaaseen keskusteluun kollegoiden kanssa valiokunnassa ja alue-
ja kaupunkipolitiikan pääosaston edustajien tekemään ensimmäiseen arviointiin alueiden 
edistymisestä ennakkoehtojen täytäntöönpanossa. Esittelijä ottaa edelleen avoimesti vastaan 
sidosryhmien ja alueiden huomautuksia.

                                               
1 Puiteasetuksen 2011/0276(COD) liitteessä I oleva 3.2 a kohta.


