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Johdanto

Innovoinnin merkitys Euroopalle on ilmeinen. Euroopan unioni tarvitsee innovointia 
maailmanlaajuisen kilpailukykynsä vahvistamiseen, osaamisperustansa lujittamiseen, 
taloudellisen asemansa tukemiseen sekä 2000-luvun suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseen. 

Innovaatiounioni on tähän mennessä merkittävin ja konkreettisin pyrkimys kohti yhdennettyä 
eurooppalaista innovaatiopolitiikkaa. Innovaatiopolitiikan menestys edellyttää hyvin 
koordinoitua yhteistyötä ja kaikkien asianomaisten toimijoiden kesken yhteisön tasolla, 
alueellisella, paikallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Pyrkimykset innovoinnin kannustamiseen yhtenäismarkkinoiden loppuunsaattamisen kautta 
sekä pyrkimykset vahvaan teollisuus- ja kauppapolitiikkaan, joissa kiinnitetään huomiota 
raaka-aineiden kestävään tarjontaan, ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

Kaikkien toimijoiden osallistumisen ja niiden innokkuuden perusteella odotetaan, että 
ajattelemisen aihetta on riittävästi. Tämä työasiakirja on alku yhteisen innovoinnin luomiselle. 

Valta kansalaisille – ihmiskeskeinen innovointi

Vaikka innovaatiounioni hakee ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, asiakirjasta ei 
käy selväksi, millä tavalla kansalaiset osallistuvat suoraan innovointiin. Kansalaisten 
tarpeiden olisi oltava tärkein innovoinnin liikkeelle paneva lähtökohta, ja kansalaisten on 
osallistuttava sen luomiseen. 

Komissio on aivan oikein tunnustanut, että koulutuksen ja tutkimuksen sekä innovoinnin 
välillä on kasvava taitopula. Julkisen ja yksityisen sektorin on investoitava näiden puutteiden 
kiinni kuromiseen kannustamalla seuraavanlaisia hankkeita: 
"luovuuskoulutus/innovointikoulutus" innovatiivisen yhteiskunnan kehittämiseksi alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa soveltaen. Euroopan talouden on oltava tietoon 
pohjaava yhteiskunta. 

Sosiaalinen innovointi 

Innovaatiounionin on parannettava eurooppalaisen tutkimuksen tuotosta – ei pelkästään 
teknistä tai liiketaloudellista tuotosta, vaan myös yhteiskunnallista tuotosta. Koska Eurooppa 
kohtaa vakavia yhteiskunnallisia haasteita, Euroopan komissio on aivan oikein keskittänyt 
ajatuksensa niihin. Nämä suuret haasteet edellyttävät sekä teknisiä että yhteiskunnallisia 
innovaatioita; niitä ei voida katsoa toisistaan erillisiksi, vaan niitä on hyödynnettävä 
yhtäaikaisesti ja rinnakkain. Sosiaalisen innovoinnin on hyödyttävä kaikista innovoinnille 
yleensä omistetuista tukitoimenpiteistä. 

Euroopan komission aikomus käynnistää eurooppalaisen sosiaalisen innovoinnin pilottihanke 
vuoteen 2011 mennessä (innovaatiounionin sitoumus N:o 7) on hyvin tervetullut. Erillinen 
pilottihanke ei kuitenkaan ole riittävä toimi. Sosiaalinen innovointi on sisällytettävä – tarpeen 
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mukaan – innovaatiokumppanuuksiin alkaen terveenä ikääntymistä käsittelevästä 
innovaatiokumppanuuspilotista. 

Erityinen innovointi on moniulotteinen ilmiö, esimerkiksi julkisen sektorin käynnistämää 
innovointia ja sosiaalisissa ja hallintomenettelyissä sovellettavaa sosiaalista innovointia. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä menettelyjen/hallinnon innovoinnin tukemiseen (esim. 
energiasäästöt tai työvoimamenettelyt). 

Politiikan ja rahoituksen yksinkertaistaminen

Innovaatiounionista annetussa tiedonannossa tunnustetaan, että EU:n koko tutkimus- ja 
innovointiohjelmien järjestelmästä on tullut liian monimutkainen. Komissio vaatiikin näin 
ollen yksinkertaistamista. Yksi tapa yksinkertaistaa sitä – erityisesti pk-yritysten kannalta –
voisi olla keskitetyn asiointipisteen käyttöönotto. Näin luotaisiin yksi (palvelu)piste, jossa pk-
yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuskeskukset, alueet, yritykset jne. voivat hakea 
eurooppalaista, kansallista ja paikallista rahoitusta tutkimukselle ja innovoinnille. Keskitetty 
asiointipiste voisi tarjota myös palveluja, kuten eri toimijoiden esittelemistä tuleviin 
eurooppalaisiin innovaatiokumppanuuksiin.

Euroopassa tarvitaan uusi lähestymistapa innovoinnin rahoittamiseen, jotta voidaan tavoittaa 
dynaamiset ja innovoivat pienet yritykset ja auttaa niitä kasvamaan. Uusia kumppanuuksia 
tarvitaan niin jakamaan riskejä kuin parantamaan mahdollisuuksia yhdistää saatavilla olevien 
välineiden rahoitusta, tarvittaessa ylikansalliselta pohjalta. Lisäksi sosiaalisen innovoinnin 
käynnistäminen edellyttää EU:n tason rahoitusta.

Julkiset hankinnat

Kuten komissio innovaatiounionista antamassaan tiedonannossa tunnustaa, julkisten 
hankintojen osuus EU:n bruttokansatuotteesta on noin 17 prosenttia, joten ne voivat olla 
merkittävä väline innovointimyönteisen ilmapiirin kehittämisessä (innovaatiounionin 
sitoumus N:o 19) Useista kannustimista huolimatta julkisissa hankinnoissa, myös 
esikaupallisissa hankinnoissa, tähdätään harvoin innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin. 
Kysymys kuuluu: kuinka näitä hankintoja voitaisiin lisätä. Velvoittamalla hallituksia vaiko 
asettamalla (sitovia) tavoitteita? Mitä voimme oppia Alankomaiden ja Yhdysvaltojen 
kaltaisista esimerkeistä?

Immateriaalioikeudet – yhteisöpatentti ja eurooppalainen 
patenttituomioistuinjärjestelmä

Vahva ja tasapainoinen immateriaalioikeusjärjestelmä on yksi innovoinnin merkittävimmistä 
puite-edellytyksistä. Tämän vuoksi EU:lle on saatava aikaan kattava tekijänoikeusstrategia. 

Ei voida hyväksyä sitä, että patentin kustannukset Euroopassa voivat olla kymmenkertaiset 
verrattuna samaan patenttiin Yhdysvalloissa tai Japanissa. Kansallisten patenttijärjestelmien 
yhdentämisestä on keskusteltu 1960-luvun lopulta lähtien, tosin vähäisin saavutuksin.

Komission aikomusta perustaa EU-patentti (innovaatiounionin sitoumus N:o 14) kannatetaan 
voimakkaasti. Jäsenvaltioiden on esitettävä sopimus vuonna 2011 ja vältettävä mahdollista 
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tiiviimpää yhteistyötä siihen halukkaiden jäsenvaltioiden kesken. Patenttioikeus on aivan liian 
merkittävä ala ollakseen hajanainen yhtenäisillä innovointimarkkinoilla. 

Samaan aikaan yhteisöpatentin käyttöönoton kanssa on viipymättä ratkaistava yhtenäinen 
eurooppalainen patenttituomioistuinjärjestelmä. 

Tarvitaan EU:n laajuista toimintaa ja markkinoita tekijänoikeuksien kauppaamiseen ja 
jakamiseen, ja on myös helpotettava käyttämättömien tekijänoikeuksien saatavuutta.

Indikaattorit

Innovaatiounionin toteuttamisen arvioimiseksi ja T&K- ja innovointikehityksen seuraamiseksi 
jäsenvaltioissa on tärkeää, että käytössä ovat hyvin suunnitellut innovaatioindikaattorit. 
Metrinen STAR-aloite, joka on käynnissä Amerikan yhdysvalloissa, voisi toimia esimerkkinä 
tai sitä voitaisiin käyttää suuntaviivana helpottamaan sellaisten mahdollisten indikaattorien 
määrittämistä, jotka parhaiten kuvaisivat T&K:n ja innovoinnin tehokkuutta. Indikaattorin on 
keskityttävä tuotoksiin ja vaikutuksiin ja varmistettava samalla kansainvälinen 
vertailukelpoisuus. 

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

Innovaatiounionissa otetaan käyttöön eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet 
(innovaatiounionin sitoumukset N:o 20 ja 21). Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet ovat 
uusi innovatiivinen konsepti, jolla pyritään luomaan synergiaa nykyisten ja tulevien yhteisön 
ja jäsenvaltioiden aloitteiden välille innovaatioalalla sekä maksimoimaan ja nopeuttamaan 
tuotosten ja hyödyn aikaansaamista eurooppalaisessa yhteiskunnassa. 

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet eivät saa viitata uuteen ohjelmaan, vaan niiden on 
toimittava välineenä, joka mahdollistaa vakauden asettamalla tutkimuksen ja kehittämisen 
vähimmäisvaatimukset. Eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien lisäarvo verrattuna 
yhteisiin teknologiahankkeisiin, yhteiseen ohjelmasuunnitteluun, eurooppalaisiin 
teknologiayhteisöihin, eurooppalaiseen tutkimusalueeseen, Euroopan teknologiainstituuttiin ja 
edelläkävijämarkkinoiden luomiseen tähtäävään aloitteeseen on, ettei kyse ole uudesta 
tutkimus- tai innovaatio-ohjelmasta, vaan pikemminkin välineestä, jolla koordinoidaan 
nykyisiä ohjelmia ja poistetaan nykyistä hajanaisuutta.  Menestyäkseen eurooppalaisten 
innovaatiokumppanuuksien on asetettava kunnianhimoiset mutta toteutettavissa olevat 
tavoitteet, jotka inspiroivat niin kansalaisia kuin yrityksiäkin. Esimerkkejä houkuttelevista 
läpimurtotavoitteista voivat olla:

 hiilidioksidineutraali asuminen vuoteen 2020 mennessä,
 liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen 50 prosentilla vuoteen 2016 mennessä,
 kaatopaikoista luopuminen vuoteen 2020 mennessä,
 keskimääräinen 80 vuoden eliniänodote EU:ssa
 harvinaisten maametallien 95 prosentin talteenotto vuoteen 2025 mennessä.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä käsittelevässä ensimmäisessä pilottihankkeessa, jonka 
Euroopan parlamentti toivottaa lämpimästi tervetulleeksi, asetetaan selkeä tavoite: 
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 terveiden elinvuosien keskimäärää nostetaan kahdella vuodella.

Pk-yritysten aseman tukeminen

Pk-yrityksillä on hyvin merkittävä asema innovoinnin menestyksen kannalta. 
Innovaatiounionissa tunnustetaan pk-yritysten suuri ja merkittävä panos. Pk-yritysten aseman 
tukemiseksi on varmistettava riittävä pääoman saatavuus (innovaatiounionin sitoumukset N:o 
11 ja 12) ja hallinnollista taakkaa on kevennettävä.

Alueiden entistä näkyvämpi asema

Alueilla on tärkeä asema paikallisen taloudellisen toiminnan tukemisessa, sillä ne tarjoavat 
tutkimukselle, energialle ja liikkuvuudelle infrastruktuurin. Alueiden merkitystä ei voida 
korostaa riittävästi. Alueilla on siis oltava aktiivinen ja ratkaiseva asema eurooppalaisissa 
innovaatiokumppanuuksissa.


