
COST-koulutus Tekesissä    

     

  

Osallistuin 18.1.2005 Tekesissä IDEASTA HYVÄ COST-HANKE -
koulutukseen.  

COST (European Cooperation in the Field of Scientific and 
Technical Research) on edistänyt tutkimusyhteistyötä Euroopassa 
jo 1970-luvulta lähtien. COST tukee eurooppalaisia 
monikansallisia ja tieteidenvälisiä tutkimusverkostoja tarjoamalla 
kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille 
yhteistyömahdollisuuksia.  

Toiminta perustuu yhteistyöhankkeisiin (COST Actions), joissa on kyse 
kansallisesti rahoitetun tutkimuksen yhteen saattamisesta eurooppalaisella 
tasolla. Meneillään olevia COST-hankkeita on lähes 200. COST-hankkeessa 
tulee olla vähintään 5 maata mukana, mutta keskimäärin hankkeissa on 
osallistujia 16 maasta.  

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi erityisasiantuntija Eija Auranen Tekesin 
Suomen COST-toimistosta. Auranen esitteli COSTin toiminnan ja 
hakuprosessin yleisperiaatteet.  

COST-hakuprosessi  

Suunnitelluilla hankkeilla on useimmiten jo osallistujaverkosto valmiina 
COST-hanketta käynnistettäessä. Hakemukseen merkitään mukana olevien 
kansallisten ja EU-hankkeiden rahoitus sekä mukana olevat asiantuntijat, 
erityisesti tieteellisesti ansioituneet henkilöt sekä näiden keskeisin kirjallinen 

tuotanto.  

Hankeanomuksessa on hyvä kertoa, mitä tutkimushankkeita 
alalla entuudestaan on, samoin perehtyminen aiempiin COST-
hankkeisiin kannattaa päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
Erityisesti poikkitieteellisiä ja yhteiskunnan eri alojen 
toimijoista muodostuvia hankkeita suositaan.  

Hankealoitteiden evaluoinnista kertoi suunnittelupäällikkö 
Ulla Priha Tiehallinnosta, joka on jäsenenä mm. arviointia 
suorittavassa asiantuntijakomiteassa (UCE TC, Urban Civil 
Engineering Technical Committee). Useilla Technical 
Committeella (TC) on ns. kaksivaiheinen haku, eli näiden 
osalta kannattaa ottaa jo ideavaiheessa yhteyttä oman alansa 
TC:hen, jolloin heti alkuvaiheessa voi saada palautetta ja 
kehitellä ideaa edelleen, jolloin välttyy turhalta työltä. 
Hankevalmistelussa kannattaa ottaa yhteyttä Tekesiin, Suomen 
Cost-toimiston Eija Auraseen, joka opastaa hakuasioissa ja 
oikean TC:n löytämisessä.  

Hankkeen valmisteluvaiheessa on kaikkia osallistujia ohjeistettava, että he 
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ottavat yhteyttä oman maansa kansalliseen COST-edustustoon (lobbaus).  

TC:n arviointi koskee sekä hankealoitteita että hyväksyttyjä hankkeita. 
Hankkeita seurataan koko niiden elinkaaren ajan ja lopussa suoritetaan 
loppuarviointi.  

Verkostoituminen keino kompetenssin jakamiseen  

Tilaisuudessa korostettiin, että COSTin tavoite on partnereiden kompetenssin 
jakaminen uuden tiedon synnyttämiseksi, keino tähän on verkostojen 
luominen, verkostoituminen ei ole sinänsä tavoite.  

COST-hankkeen koordinointi käytännössä  

Käytännön kokemuksia hankevalmistelusta ja COST-hankkeen 
koordinoinnista kertoi VTT:n tutkimuspäällikkö Johanna Buchert, jolla on 
vertailupohjana myös laaja kokemus EU-hankkeiden koordinoinnista.  

Käytännön kokemuksena Buchert totesi, että COST-hanketta kannattaa lähteä 
koordinoimaan puhtaasti itsekkäistä syistä – esim. tutkimusryhmä tai yliopisto 
tiedostaa aukkoja omassa osaamisessaan ja pyrkii hankkimaan osaamista 
muilta. COST-hankkeen vetäjänä yksikkö yleensä saa lisää arvostusta ja 
profiloituu. Osallistuminen toisten koordinoimaan hankkeeseen merkitsee 
Buchertin mukaan lähinnä matkustamista sekä verkostotyöskentelyä.  

Koordinaattorin kannalta on merkittävää, että COSTin byrokratia on 
vähäisempää kuin EU-hankkeissa. COST-hankkeisiin liittyy joitakin 
ominaispiirteitä, kuten se, että sopimuksen maan osallistumisesta allekirjoittaa 
ko. maan suurlähettiläs Brysselissä, varsinaiset osallistujat eivät allekirjoita.  

COST-hankkeen käynnistyttyä se on ensimmäisen vuoden ajan avoin COSTin 
jäsenmaille. Myöhemmin liittyminen on mahdollista johtoryhmän päätöksellä.  
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