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Oikeudellinen huomautus 
Euroopan komissio tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän 
asiakirjan tietojen käytöstä. 
Tässä raportissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä 
välttämättä edusta Euroopan komission näkemyksiä tai periaatteita. 

http://europa.eu.int/invest-in-research/


Asiantuntijaryhmä 
 
Toimeksianto 
 
 
Asiantuntijaryhmä sai tehtäväkseen esittää ennen keväällä 2006 pidettävää 
Eurooppa-neuvoston kokousta Euroopan komissiolle näkemyksiä, neuvoja ja 
suosituksia siitä, miten voitaisiin vauhdittaa sellaisten EU:n tasolla tai jäsenvaltioissa 
suunniteltujen uusien toimien toteutusta, jotka tähtäävät EU:n tutkimus- ja 
innovointikyvyn parantamiseen tarkistetun Lissabonin strategian mukaisesti. Lisäksi 
ryhmä sai esittää näkemyksiä ja suosituksia muista tärkeinä pitämistään 
kysymyksistä ja toimista. 
 
Jäsenet 
 
 

 Esko Aho (puheenjohtaja) – Suomen entinen pääministeri, joka toimii 
nykyisin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) yliasiamiehenä. 

 
 Jozef Cornu – komission tietoyhteiskunnan tekniikoita käsittelevän neuvoa-

antavan ryhmän (ISTAG) puheenjohtaja, Alcatel Telecomin entinen pääjohtaja, 
Alcatelin, KBC Groupin, Afga Gevaertin sekä Barco & Arinson hallituksen 
jäsen 

 
 Luke Georghiou (raportin laatija): humanistisen tiedekunnan tutkimuksesta 

vastaava varadekaani, tiede- ja teknologiapolitiikan ja -hallinnon professori 
sekä PREST-tutkimuskeskuksen johtaja – Manchester Business School, 
Manchesterin yliopisto. 

 
 Antoni Subirà – Katalonian hallituksen entinen teollisuus- kauppa- ja 

matkailuministeri, IESE Business Schoolin (Barcelona) professori, 
Competitiveness Instituten (TCI) neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja, 
Mercapitalin hallituksen jäsen sekä Air Products -yhtymän Euroopan 
toimintojen neuvoa-antavan elimen jäsen.  

 
 
 
Kiitokset 
 
Asiantuntijaryhmä haluaa kiittää seuraavia henkilöitä heidän arvokkaasta 
panoksestaan ja hyödyllisistä neuvoistaan: Knut Consemüller (Itävallan tiede- ja 
teknologiakehitysneuvoston puheenjohtaja), Sir David Cooksey (European Venture 
Capital Association) ja Kimmo Halme (Advansis Oy). Lisäksi haluamme kiittää niitä 
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monia EU:n teollisuuden, hallinnon ja korkeakoulusektorin johtavia asiantuntijoita, 
jotka antoivat meille lyhyellä varoitusajalla tärkeitä kommentteja ja palautetta 
yksittäisistä kysymyksistä. Niin ikään kiitos kuuluu Euroopan komission yksiköille, 
jotka tukivat työtämme koko sen keston ajan ja toimittivat pyynnöstämme meille 
mittavan määrän tietoa. 
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Tiivistelmä 
Tässä raportissa esitellään strategia innovatiivisen Euroopan luomiseksi. 
Innovatiivinen Eurooppa edellyttää innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen 
markkinoita, voimavarojen kohdentamista, uusia rahoitusrakenteita sekä ihmisten, 
rahan ja organisaatiorakenteiden liikkuvuutta. Yhdessä näillä saadaan aikaan 
merkittävä ajattelu- ja toimintamallin muutos, joka ei vaikuta kapea-alaisesti 
pelkästään tutkimus- ja kehitystoimintaan (t&k) ja innovaatiopolitiikkaan, vaan 
huomattavasti laajemminkin.  
Keskeinen suosituksemme on, että innovatiivisen Euroopan toteuttamiseksi olisi 
saatava aikaan tutkimus- ja innovaatiosopimus. Tämä edellyttää poliittiselta 
johdolta, liike-elämän johtajilta sekä yhteiskunnallisilta johtajilta erittäin vahvaa 
tahtoa ja sitoutumista. Nykyisiä toimia, joilla pyritään tarkistetun Lissabonin 
strategian tavoitteisiin, pitäisi jatkaa ja tehostaa, mutta ne eivät yksin riitä. Lisäksi 
tarvitaan yhtäaikaisia ja yhteen sovitettuja toimia niillä kolmella osa-alueella, jotka 
kuuluvat tutkimus- ja innovaatiosopimuksen piiriin ja joiden mukaan myös tämä 
raportti on jaoteltu.  

1. Suositusten keskeisenä lähtökohtana on, että Eurooppaan on luotava yrityksiä 
varten innovaatioystävälliset markkinat. Tällaisten markkinoiden 
puuttuminen on suurin este tutkimukseen ja innovointiin tehtäville 
investoinneille. Markkinoiden luominen edellyttää toimia, jotka liittyvät 
sääntelyyn, standardeihin, julkisiin hankintoihin, teollis- ja tekijänoikeuksiin 
sekä innovointia suosivan toimintakulttuurin luomiseen. Tarpeen ovat laaja-
alaiset strategiset toimet, joissa keskitytään toteuttamaan yhdistelmä 
tarjontaa ja kysyntää synnyttäviä toimenpiteitä. Aloja, joilla tällaisia toimia tulisi 
toteuttaa, ovat esimerkiksi: terveydenhuollon tieto- ja viestintätekniikka, 
lääketeollisuus, energia-ala, ympäristö, liikenne ja logistiikka, 
turvallisuus ja digitaalisen sisällön tuotanto. Olisi myös nimitettävä 
riippumaton korkean tason koordinaattori ohjaamaan Euroopan laajuisia 
toimia kullakin alalla. 

2. Katsomme, että EU:n tavoitteena oleva t&k-menojen 3 prosentin osuus 
BKT:sta on yksi innovatiivisen Euroopan indikaattori eikä lopullinen päämäärä 
sinänsä. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä tieteen 
huippuosaamiseen, yritysten t&k-toimintaan sekä tiede- ja yritysmaailman 
yhteyksien lujittamiseen tarvittavia voimavaroja. T&k-toiminnan tuottavuutta on 
lisättävä. Tutkimukseen ja innovointiin käytettävien EU:n 
rakennerahastovarojen osuus olisi kolminkertaistettava. 

3. Liikkuvuutta on lisättävä huomattavasti kolmella eri tasolla: henkilöstön 
liikkuvuuden yli rajojen olisi lisäännyttävä tuntuvasti; rahoituksen liikkuvuus 
edellyttää pääomasijoitusalan toiminnan tehostamista ja uusia 
osaamistaloudessa tarvittavia rahoitusvälineitä; organisatorinen ja 
osaamiseen liittyvä liikkuvuus edellyttää vakiintuneet rakenteet ylittäviä 
organisoinnin tapoja, jotta voidaan luoda uusia yhteyksiä. Tähän sopivia 
välineitä ovat eurooppalaiset teknologiayhteisöt sekä klusterit. 
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Tutkimus- ja kehitystyötä ja innovointia varten tarvitaan enemmän voimavaroja, mutta 
tämä ei yksin riitä innovatiivisen Euroopan tavoitteen saavuttamiseksi. Tarvitaan 
uutta ajattelu- ja toimintamallia, jossa eurooppalaiset arvot säilyvät, mutta 
yhteiskunnallinen rakenne muuttuu. 
Olisi perustettava riippumaton seurantalautakunta, joka raportoi vuosittain 
komission tuella tutkimus- ja innovaatiosopimuksen käytännön toteutuksen 
edistymisestä.  
Euroopan ja sen kansalaisten olisi ymmärrettävä, että nykyinen eurooppalainen 
elämäntapa on uhattuna. Hyvinvointi voidaan kuitenkin turvata tutkimuksen ja 
innovoinnin avulla, jos päättäjät aloittavat laajamittaiset toimet ennen kuin on liian 
myöhäistä. 
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