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INNOVAATIOPOLITIIKKA

Innovoinnilla on yhä suurempi merkitys taloudessa. Se hyödyttää
EU:n kuluttajia ja työntekijöitä ja on lisäksi välttämätöntä työpaikkojen
laadun parantamiseksi, ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi ja
elämänlaadun parantamiseksi. Sitä tarvitaan myös unionin kilpailukyvyn
säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla. Innovaatiopolitiikka vaikuttaa tutkimusta ja
teknologian kehittämistä koskevan politiikan ja teollisuuspolitiikan yhtymäkohdassa,
ja sen tavoitteena on luoda edellytykset uusien ideoiden tuotteistamiseksi
markkinoille.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 173 artikla, jossa todetaan,
että ”unioni ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että unionin teollisuuden kilpailukyvyn
kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan”.
SEUT:n 179–190 artiklalla säännellään unionin tutkimusta ja teknologista kehittämistä
koskevaa politiikkaa sekä avaruuspolitiikkaa. Tämän alan politiikan tärkein väline
on monivuotinen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma, jossa
määritellään tavoitteet, prioriteetit ja rahoitustuki. Euroopan parlamentti ja neuvosto
hyväksyvät nämä puiteohjelmat tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä kuultuaan
ensin Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa.

TAVOITTEET

Innovaatiopolitiikan merkitys tunnustetaan yleisesti. Se kytkeytyy läheisesti
EU:n muihin politiikkoihin, kuten työllisyys-, kilpailu-, ympäristö-, teollisuus- ja
energiapolitiikkaan. Innovoinnin tehtävänä on muuntaa tutkimustulokset uusiksi
ja paremmiksi palveluiksi ja tuotteiksi kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla
markkinoilla ja ihmisten elämänlaadun parantamiseksi.
Vuositasolla EU:ssa käytetään tutkimukseen ja kehittämiseen pienempi osuus BKT:stä
(2,3 prosenttia vuonna 2020) kuin Yhdysvalloissa (3,45 prosenttia vuonna 2020)
ja Japanissa (3,26 prosenttia vuonna 2020). Lisäksi tapahtuu aivovuotoa, kun
EU:n parhaita tutkijoita ja innovoijia muuttaa paremmat toimintaolosuhteet tarjoaviin
maihin. EU:n markkinat ovat edelleen pirstaleiset eivätkä ne ole riittävän
innovaatiomyönteiset. Jotta nämä kehityssuuntaukset voidaan muuttaa, EU:ssa on
alettu puhua ”innovaatiounionista”, jonka mukaisesti tarkoituksena on
— tehdä EU:sta maailmanluokan toimija tieteen alalla

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

— poistaa innovoinnin esteitä, joita ovat patentoinnin kalleus, markkinoiden
pirstaleisuus, standardoinnin hitaus ja osaajien puute ja jotka estävät ideoiden
nopean tuotteistamisen markkinoille

— muuttaa perusteellisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintatavat luomalla
EU:n toimielinten, kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja liikeyritysten välisiä
eurooppalaisia innovaatiokumppanuuksia.

SAAVUTUKSET

A. Innovaatiounioni
Innovaatiounioni oli yksi seitsemästä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta,
joiden avulla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan talouteen. Komission
lokakuussa 2010 käynnistämän hankkeen tarkoituksena oli parantaa tutkimuksen
ja innovoinnin rahoitusmahdollisuuksia ja -ehtoja unionissa, jotta innovatiivisia
ideoita voitiin kehittää tuotteiksi ja palveluiksi, jotka luovat kasvua ja työllisyyttä.
Innovaatiounionin tavoitteena oli myös luoda todelliset eurooppalaiset innovoinnin
sisämarkkinat, jotka voisivat houkutella innovatiivisia liikeyrityksiä. Tavoitteen
saavuttamiseksi ehdotettiin monenlaisia toimia, jotka liittyivät patenttisuojaan,
standardointiin, julkisiin hankintoihin ja järkevään sääntelyyn. Tilanteen kehittymistä ja
edistymistä eri puolilla unionia mitataan ja seurataan monin eri tavoin:
— Innovaatiounionin tulostaulu perustuu 25 eri indikaattoriin, ja patenteilla ja

lisensseillä on eurooppalaiset osaamismarkkinat. Euroopan innovaatioiden
tulostaulu on Lissabonin strategian mukaisesti toteutettu komission käytössä oleva
väline, jolla arvioidaan ja vertaillaan jäsenvaltioiden innovointisuoritusta.

— Alueellisen innovoinnin tulostaulussa unionin alueet jaetaan innovointisuorituksen
mukaan neljään ryhmään: ”innovaatiojohtajat”, ”vahvat innovoijat”, ”kohtuulliset
innovoijat” ja ”kehittyvät innovoijat”. Tämä tulostaulu antaa yksityiskohtaisemman
kuvan paikallisen tason innovoinnista.

Innovaatiounionissa ehdotettiin myös toimenpiteitä eurooppalaisen tutkimusalueen
toteuttamiseksi, jotta voidaan lisätä johdonmukaisuutta EU:n ja kansallisten
tutkimuspolitiikkojen välillä ja poistaa tutkijoiden liikkuvuuden esteitä. Lisäksi Euroopan
innovointikumppanuuksien avulla pyritään tuomaan yhteen unionin, jäsenvaltioiden
ja alueiden julkisia ja yksityisiä toimijoita, jotta voidaan vastata tärkeimpiin
yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä auttaa luomaan työpaikkoja ja kasvua yhdistämällä
kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteitä. Koulutuksen alalla komissio tukee hankkeita,
joilla pyritään kehittämään uusia opetussuunnitelmia innovointitaitojen parantamiseksi.
B. Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa
Kun Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeen tarkoituksena oli turvata unionin
globaali kilpailukyky, Horisontti 2020 puolestaan oli rahoitusväline, jolla tuettiin
innovaatiounionin toteuttamista. Horisontti 2020 oli EU:n kahdeksas tutkimuksen
puiteohjelma (2014–2020) ja ensimmäinen ohjelma, jossa yhdistyivät sekä tutkimus
että innovointi, ja sen avulla toteutettiin monia innovaatiounionin erityissitoumuksia.
Parlamentti hyväksyi marraskuussa 2013 monivuotisen rahoituskehyksen, jossa
Horisontti 2020 -ohjelmalle varattiin 77 miljardin euron määrärahat (vuoden 2013
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hintoina). Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) hyväksymisen
yhteydessä kesäkuussa 2015 määrärahoja kuitenkin leikattiin 74,8 miljardiin euroon.
Horisontti 2020 -ohjelmalle tehtiin vuonna 2018 väliarviointi, ja sen tulokset loivat
perustan Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rakenteelle ja sisällölle, ja ohjelmaa
koskeva ehdotus annettiin kesäkuussa 2018.
Vastauksena covid-19-pandemiaan komissio esitti 4. kesäkuuta 2020 muutetut
ehdotukset kumpaakin säädöstä varten, jotta Horisontti Eurooppa -ohjelmaan
voitaisiin osoittaa lisärahoitusta Next Generation EU -elpymisvälineestä. Eurooppa-
neuvosto hyväksyi 21. heinäkuuta 2020 EU:n elpymissuunnitelman, jossa yhdistetään
vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU -
elpymisvälineen kautta käyttöön asetettavat varat. Horisontti Eurooppa -ohjelma
perustettiin 28. huhtikuuta 2021 annetulla asetuksella (EU) 2021/695, jossa
vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen
muodot ja rahoitusta koskevat säännöt. Lopulta sovittiin, että Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaan osoitetaan 5,4 miljardin euron rahoitus Next Generation EU -välineestä,
jotta voidaan etenkin tukea vihreää ja digitaalista elpymistä covid-19-kriisistä. Tämä
on osa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 95,5 miljardin euron kokonaismäärärahoja
vuosiksi 2021–2027. Komissio muutti 10. toukokuuta 2022 Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman vuosien 2021–2022 työohjelmaa lisäämällä ohjelman määrärahoja,
myös WomenTechEU-hankkeeseen naisten johtamien syväteknologialähtöisten
startup-yritysten tukemiseksi sekä muihin toimiin Euroopan innovaatiopotentiaalin
vahvistamiseksi.
C. Koheesiopolitiikka
Myös koheesiopolitiikassa keskitytään tutkimukseen ja innovointiin. Kehittyneemmillä
alueilla vähintään 85 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston varoista myönnetään
kansallisella tasolla innovointiin liittyviin tavoitteisiin, ja vuosina 2021–2027 etusijalla
ovat investoinnit älykkäämpään, vihreämpään, verkottuneempaan ja sosiaalisempaan
Eurooppaan, joka on lähempänä kansalaisia.
D. Rahoitusvälineet
Innovaatiounionin mukaisesti edistetään myös yksityissektorin investointeja.
Sen vuoksi on ehdotettu muun muassa riskipääomasijoitusten lisäämistä
unionissa. Helpottaakseen lainarahan saamista tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
ja käynnistääkseen demonstrointihankkeita komissio käynnisti yhteistyössä
Euroopan investointipankkiryhmän (Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan
investointirahasto) kanssa yhteisen aloitteen Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa.
Aloite on nimeltään ”InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus”, ja se koostui useista
EIP-ryhmän tarjoamista integroiduista ja täydentävistä rahoitusvälineistä sekä
neuvontapalveluista, jotka kattavat koko tutkimuksen ja innovoinnin arvoketjun
investointien tukemiseksi niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä.
Lisäksi komissio esitteli marraskuussa 2014 Euroopan investointiohjelmansa, jonka
tarkoituksena oli houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja reaalitalouteen vähintään
315 miljardin euron edestä kolmen vuoden kaudella. ESIR-rahasto oli yksi
Euroopan investointiohjelman kolmesta pilarista, ja sen tavoitteena on puuttua
markkinahäiriöihin korjaamalla markkinoiden puutteita ja houkuttelemalla yksityisiä
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investointeja. Sen avulla rahoitettiin strategisia investointeja sellaisille keskeisille
aloille kuin infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi, koulutus, uusiutuva energia ja
energiatehokkuus sekä tarjottiin riskirahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-
yrityksille).
On myös käynnistetty yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME),
jonka on tarkoitus keskittyä rahoitusvälineisiin ja pk-yritysten kansainvälistymisen
tukemiseen.
E. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin vuonna 2008 asetuksella
(EY) N:o 294/2008, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 2021/819.
EIT:n tehtävänä on kaiken kaikkiaan vauhdittaa EU:n kestävää talouskasvua ja
kilpailukykyä vahvistamalla jäsenvaltioiden ja unionin innovointivalmiuksia, jotta
voidaan vastata yhteiskunnan kohtaamiin merkittäviin haasteisiin. EIT saavuttaa nämä
tavoitteet pääasiassa osaamis- ja innovaatioyhteisöjensä kautta, jotka kokoavat yhteen
yli 1 200 kumppania liike-elämän, tutkimuksen ja koulutuksen aloilta.
F. Innovaationeuvosto
Tammikuussa 2017 komissio perusti 15-jäsenisen innovoijien korkean tason ryhmän,
joka auttoi suunnittelemaan Euroopan innovaationeuvoston rakennetta Horisontti 2020
-ohjelman seuraajaa, Horisontti Eurooppa -ohjelmaa, koskevien komission ehdotusten
puitteissa. Komissio allekirjoitti tammikuussa 2021 innovaationeuvoston ja EIT:n
välisen yhteisymmärryspöytäkirjan vahvistaakseen niiden yhteistyötä parhaiden
eurooppalaisten yrittäjien tukemiseksi. Vastauksena Venäjän Ukrainassa käymään
hyökkäyssotaan komissio muutti innovaationeuvoston vuoden 2022 työohjelmaa
kohdennetusti siten, että 20 miljoonaa euroa varattiin ukrainalaisten startup-yritysten
tukemiseen.
G. Euroopan innovaatio-ohjelma
Komissio hyväksyi 5. heinäkuuta 2022 uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman,
jossa ehdotetaan 25:tä erityistoimea viidellä lippulaiva-alalla, jotka ovat: scale-
up-yritysten rahoittaminen, kokeilujärjestelyjen ja julkisten hankintojen avulla
toteutettavat innovaatiot, innovoinnin nopeuttaminen ja vahvistaminen Euroopan
innovaatioekosysteemeissä kaikkialla EU:ssa, syväteknologian osaajien vaaliminen,
houkutteleminen ja heidän pysyvyytensä varmistaminen sekä poliittisen päätöksenteon
välineiden parantaminen. Sen tavoitteena on antaa Euroopalle johtoasema uudessa
syväteknologian innovaatioaallossa, mikä edellyttää uraauurtavaa tutkimusta ja
kehitystä yhdistettynä huomattaviin pääomainvestointeihin, jotta voidaan vastata
kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.
Komission vuoden 2022 raportissa Science, Research and Innovation Performance
(SRIP) keskitytään myös EU:n innovaatiosuorituskykyyn maailmanlaajuisessa
kontekstissa ja ehdotetaan toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua sellaisiin kysymyksiin
kuin kykyjen houkuttelemisen ja pitämisen vaikeus.
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EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia unionin innovaatiopolitiikan
vahvistamiseksi. Asiaa on käsitelty muun muassa seuraavissa päätöslauselmissa:
— kesäkuun 16. päivänä 2010 annettu päätöslauselma Eurooppa 2020 -

strategiasta; päätöslauselmassa tuetaan voimakkaasti teollisuuspolitiikkaa ja
pyritään tarjoamaan paras mahdollinen toimintaympäristö EU:n vahvan,
kilpailukykyisen ja monipuolisen teollisen perustan ylläpitämistä ja kehittämistä
varten sekä mahdollistamaan siirtymä kestävään energiatehokkaaseen talouteen

— toukokuun 12. päivänä 2011 annettu päätöslauselma ”Innovaatiounioni: Euroopan
mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan”

— lokakuun 26. päivänä 2011 annettu päätöslauselma uuden osaamisen ja
työllisyyden ohjelmasta; päätöslauselmassa korostetaan, että on tärkeää
tehostaa tutkimuslaitosten ja teollisuuden yhteistyötä ja kannustaa ja tukea
teollisuusyritysten investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen

— heinäkuun 6. päivänä 2016 annettu päätöslauselma innovointiin liittyvistä
synergiavaikutuksista: Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020
ja muut eurooppalaiset innovaatiorahastot sekä EU:n ohjelmat

— marraskuun 25. päivänä 2020 annettu päätöslauselma Euroopan uudesta
teollisuusstrategiasta; päätöslauselmassa parlamentti korosti, että unionin
suvereniteetti ja strateginen riippumattomuus edellyttävät kilpailukykyistä teollista
perustaa sekä mittavia investointeja tutkimukseen ja innovointiin keskeisissä
mahdollistavissa teknologioissa, innovatiivisissa ratkaisuissa ja keskeisissä
arvoketjuissa

— huhtikuun 6. päivänä 2022 annettu päätöslauselma kokonaisvaltaisesta
lähestymistavasta tutkimukseen ja innovointiin # Euroopan kansainvälistä
yhteistyötä muuttuvassa maailmassa koskeva strategia; siinä suhtauduttiin
myönteisesti komission aiheesta antamaan tiedonantoon ja korostettiin, että
unionin on kehitettävä sääntöihin perustuvaa monenvälistä yhteistyötä, jotta
voidaan vastata keskeisiin maailmanlaajuisiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja
ympäristöön liittyviin haasteisiin, joissa tutkimuksen ja innovoinnin olisi oltava
keskeisessä asemassa.

Kristi Polluveer
09/2022
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