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Komission teksti 

 

Kohti 

yhteiskunnallista 

vaikutusta 

Lyhyellä aikavälillä Keskipitkällä aikavälillä Pitemmällä aikavälillä 

Vastaaminen EU:n 

politiikan 

ensisijaisiin 

tavoitteisiin 

tutkimuksen ja 

innovoinnin avulla 

Tuotokset –  

Sellaisten tuotosten 

lukumäärä ja osuus, 

joiden tavoitteena on 

vastata EU:n 

politiikan yksittäisiin 

ensisijaisiin 

tavoitteisiin 

Ratkaisut –  

Sellaisten 

innovaatioiden ja 

tieteellisten tulosten 

lukumäärä ja osuus, 

joilla vastataan EU:n 

politiikan yksittäisiin 

ensisijaisiin tavoitteisiin 

Hyödyt –  

Puiteohjelmarahoitteisten 

tulosten käytön arvioidut 

kokonaisvaikutukset 

pyrkimyksissä vastata EU:n 

politiikan yksittäisiin 

ensisijaisiin tavoitteisiin, myös 

vaikutus päätöksenteko- ja 

lainsäädäntösykliin 

Hyötyjen ja 

vaikutuksen 

tuottaminen t&i-

missioiden avulla 

T&i-missioiden 

tuotokset – 

Yksittäisten t&i-

missioiden tuotokset 

T&i-missioiden tulokset 

–  

Yksittäisten t&i-

missioiden tulokset 

T&i-missioiden saavutetut 

tavoitteet –  

Yksittäisissä t&i-missioissa 

saavutetut tavoitteet 

Innovoinnin 

leviämisen 

edistäminen 

yhteiskunnassa 

Yhteiskehittäminen –  

Sellaisten 

puiteohjelman 

hankkeiden 

lukumäärä ja osuus, 

joissa EU:n 

kansalaiset ja 

Kansalais- ja 

käyttäjävaikuttaminen –  

Sellaisten 

puiteohjelmasta 

rahoitusta saaneiden 

oikeussubjektien 

lukumäärä ja osuus, 

Tutkimuksen ja innovoinnin 

tulosten hyödyntäminen 

yhteiskunnassa –  

Puiteohjelmassa 

yhteiskehitettyjen tieteellisten 

tulosten ja innovatiivisten 

ratkaisujen hyödyntäminen ja 
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loppukäyttäjät antavat 

panoksen tutkimuksen 

ja innovoinnin 

sisällön kehittämiseen 

joilla on kansalais- ja 

käyttäjävaikuttamista 

palvelevia järjestelyjä 

puiteohjelmahankkeen 

jälkeen 

leviäminen 

Tarkistus  

Kohti 

yhteiskunnallista 

vaikutusta 

Lyhyellä aikavälillä 
Keskipitkällä 

aikavälillä 
Pitemmällä aikavälillä 

Vastaaminen 

Euroopan 

horisontti -

ohjelman 

tavoitteisiin ja 
EU:n politiikan 

ensisijaisiin 

tavoitteisiin 

tutkimuksen ja 

innovoinnin avulla 

Tuotokset –  

Sellaisten tuotosten 

lukumäärä ja osuus, 

joiden tavoitteena on 

vastata yksittäisiin 

Euroopan horisontti 

-ohjelman tavoitteisiin 

ja EU:n politiikan 

yksittäisiin 

ensisijaisiin 

tavoitteisiin 

Ratkaisut –  

Sellaisten 

innovaatioiden ja 

tieteellisten tulosten 

lukumäärä ja osuus, 

joilla vastataan 

Euroopan horisontti 

-ohjelman yksittäisiin 

tavoitteisiin ja EU:n 

politiikan yksittäisiin 

ensisijaisiin 

tavoitteisiin 

Hyödyt –  

Puiteohjelmarahoitteisten 

tulosten käytön arvioidut 

kokonaisvaikutukset 

pyrkimyksissä vastata 

Euroopan horisontti 

-ohjelman yksittäisiin 

tavoitteisiin ja EU:n politiikan 

yksittäisiin ensisijaisiin 

tavoitteisiin, vaikutus 

päätöksenteko- ja 

lainsäädäntösykliin 

Hyötyjen ja 

vaikutuksen 

tuottaminen t&i-

missioiden ja 

kumppanuuksien 
avulla 

T&i-missioiden 

tuotokset –  

Yksittäisten t&i-

missioiden ja 

kumppanuuksien 
tuotokset 

T&i-missioiden 

tulokset –  

Yksittäisten t&i-

missioiden ja 

kumppanuuksien 
tulokset 

T&i-missioiden saavutetut 

tavoitteet –  

Yksittäisissä t&i-missioissa ja 

kumppanuuksissa saavutetut 

tavoitteet 

Unionin ilmastoa 

koskevan 

sitoumuksen 

noudattaminen ja 

päästöttömän 

talouden ja 

yhteiskunnan 

aikaansaaminen 

Hankkeet ja tuotokset 

– 

Ilmaston kannalta 

merkityksellisten 

hankkeiden ja 

tuotosten määrä ja 

osuus (missioittain, 

kumppanuuksittain ja 

ohjelman 

budjettikohtien 

perusteella) 

Ilmaston kannalta 

merkityksellisistä 

puiteohjelman 

hankkeista peräisin 

olevat innovaatiot –  

Ilmaston kannalta 

merkityksellisistä 

puiteohjelman 

hankkeista peräisin 

olevien 

innovaatioiden 

määrä, mukaan 

lukien myönnetyt 

teollis- ja 

Ilmaston kannalta 

merkityksellisten hankkeiden 

yhteiskunnallinen ja 

taloudellinen vaikutus –  

Puiteohjelmarahoitteisten 

tulosten hyödyntämisen 

arvioidut kokonaisvaikutukset 

pyrittäessä vastaamaan EU:n 

pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiasitoumuksiin Pariisin 

sopimuksen puitteissa  

Ilmaston kannalta 

merkityksellisten hankkeiden 

taloudelliset, yhteiskunnalliset 
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tekijänoikeudet ja ympäristöön liittyvät 

kustannukset ja hyödyt  

– Puiteohjelman hankkeista 

peräisin olevien 

innovatiivisten ja 

ilmastonmuutoksen hillintään 

ja sopeutumiseen liittyvien 

ratkaisujen hyödyntäminen 

– Näiden ratkaisujen 

hyödyntämisen arvioidut 

kokonaisvaikutukset 

työllisyyteen ja yritysten 

perustamiseen, 

talouskasvuun, puhtaaseen 

energiaan, terveyteen ja 

hyvinvointiin (mukaan lukien 

ilman, maaperän ja veden 

laatu)  

Tutkimuksen ja 
innovoinnin 

leviämisen 

edistäminen 

yhteiskunnassa  

Yhteiskehittäminen –  

Sellaisten 

puiteohjelman 

hankkeiden lukumäärä 

ja osuus, joissa EU:n 

kansalaiset ja 

loppukäyttäjät antavat 

panoksen tutkimuksen 

ja innovoinnin sisällön 

kehittämiseen 

Kansalais- ja 

käyttäjävaikuttaminen 

–  

Sellaisten 

puiteohjelmasta 

rahoitusta saaneiden 

oikeussubjektien 

lukumäärä ja osuus, 

joilla on kansalais- ja 

käyttäjävaikuttamista 

palvelevia järjestelyjä 

puiteohjelmahankkeen 

jälkeen 

Tutkimuksen ja innovoinnin 

tulosten hyödyntäminen 

yhteiskunnassa 

Puiteohjelman tieteellisten 

tulosten ja innovatiivisten 

ratkaisujen saatavuus, 

hyödyntäminen ja leviäminen 

 

 

Or. en 

 

 


