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1. Horisontti Eurooppa 
 

Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) on valmisteilla oleva EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 
vuosille 2021–2027. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-
alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa 
yrityksissä ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Euroopan komissio antoi 
27.5.2020 ehdotuksensa Horisontti Euroopan alustavasta budjetista, joka on 94,4 miljardia euroa.  

Ohjelma muistuttaa monin tavoin nykyistä Horisontti 2020 -ohjelmaa ja sen rakentamisen periaatteena onkin 
ollut ”evoluutio, ei revoluutio”.  Ohjelma rakentuu kolmesta pilarista: 

1. pilari: Huipputason tiede: Huipputason tiede keskittyy perustutkimukseen ja sen rahoittamiseen. 
Huipputason tiedettä rahoittava Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) ja liikkuvuutta tukevat Marie Sklodowska-
Curie -toimet jatkavat osana ensimmäistä pilaria. Lisäksi ensimmäisessä pilarissa on tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisohjelma. 

2. pilari: Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky: Tämä pilari tukee tutkimusta, joka 
koskee yhteiskunnallisia haasteita ja teollisia teknologioita sellaisilla aloilla kuin terveys, turvallisuus, 
digitaaliteknologia ja keskeiset mahdollistavat teknologiat, ilmasto, energia, liikkuvuus, elintarvikkeet ja 
luonnonvarat. Näiden alojen ohella pilariin sisällytetään joitakin tutkimusmissioita ja -kumppanuuksia. 

3. pilari: Innovatiivinen Eurooppa: Innovatiivinen Eurooppa pyrkii tuottamaan tutkimuksesta eurooppalaisia 
innovaatioita. Pilarissa on yksi puiteohjelman uutuuksista eli Euroopan innovaationeuvosto (European 
Innovation Council, EIC). EIC on pääasiassa eurooppalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille luotu järjestelmä, 
jolla pyritään mahdollistamaan läpimurtoinnovaatioiden hyödyntäminen nopeasti kasvavissa pk-yrityksissä. 
Pilarissa tuetaan lisäksi eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kehittämistä. 

Tässä paperissa keskitytään pilarin 2 terveysklusteriin sekä avataan sen kuusi tavoitetta. Paperissa esitellään 
missiolähtöinen tutkimus, joka on puiteohjelmassa käyttöön otettava uusi lähestymistapa tutkimukseen ja 
innovaatioihin. Työssä esitellään myös uudet ehdotukset terveyteen liittyvistä puiteohjelman 
kumppanuuksista. Lopuksi esitellään uusi Euroopan terveysohjelma ehdotus. 



2. Terveysklusteri 
 

Terveysklusterin tarkoituksena on tunnistaa kansanterveydellisiä epäkohtia ja hätätilanteita ja reagoida niihin 
väestön terveyden parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä väestön terveyttä ennaltaehkäisevillä, 
tarkoituksenmukaisilla ja tehokkaasti koordinoiduilla terveystoimilla.  

Erilaiset sairaudet ja vammat aiheuttavat merkittävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan sekä 
kansalaisille että terveydenhuoltojärjestelmille Euroopassa. Ei-tarttuvat taudit, mukaan lukien 
mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja häiriöt aiheuttavat noin 80% terveydenhuollon kustannuksista EU14-
maissa. Kustannusten odotetaan yhä kasvavan, mikäli ikääntyvässä väestössä ei omaksuta terveellisempiä 
elämäntapoja ja terveydenhuollossa tehokkaampia lähestymistapoja näiden edistämiseksi. Niin kuin 2020 
vuoden alussa alkanut koronaviruspandemia toi esiin, myös tartuntataudit edustavat vakavia ja valtioiden rajat 
ylittäviä terveysuhkia niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. Kyseiset haasteet vaativat yhä enemmän 
huomiota sekä toimenpiteitä terveydenhuoltojärjestelmiltä.  

Uusien lähestymistapojen omaksuminen on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa terveydenhuoltojärjestelmät, 
jotka ovat integroituneita, henkilökeskeisiä sekä oikeudenmukaisia. Huomioon on otettava myös kansalaisten 
tarpeet sekä kaikki väestöryhmät väestön koko elinkaaren ajan. Tutkimus ja innovaatiot ovat niin ikää tärkeitä 
uusien lähestymistapojen kehittämiselle. Niiden avulla voidaan esimerkiksi lisätä tietämystä sekä tietotaitoa, 
jotka tukevat innovointia terveyden edistämistyössä sekä sairauksien ehkäisemisessä ja hoitamisessa. Uusien 
teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet sekä työkalut ovat avainasemassa 
rakennettaessa uutta eurooppalaista terveydenhuoltojärjestelmää. 

 

Terveysklusteri on jaettu kuuteen tavoitteeseen:  

o Terveenä pysyminen muuttuvassa yhteiskunnassa 
o Asuminen ja työnteko terveyttä edistävänä ympäristönä 
o Tautien torjuminen ja tautitaakan vähentäminen 
o Pääsyn varmistaminen kestäviin ja laadukkaisiin terveyspalveluihin 
o Uusien työkalujen, teknologian ja digitaalisten ratkaisujen kaiken potentiaalin 

vapauttaminen terveellisen yhteiskunnan kehittymiseksi 
o Kestävän ja globaalin kilpailukyvyn ylläpitäminen terveyteen liittyvässä teollisuudessa 

 

Nämä kuusi terveysklusterin haastetta on valittu, sillä ne muodostavat tämän hetken tärkeimmät 
terveyssektorin huolenaiheet. Nämä terveysklusterit myös tarjoavat selkeän näkökulman siitä, mitä hyötyjä 
institutionaaliset, sosiaaliset sekä taloudelliset sidosryhmät voivat tarjota tutkimuksen sekä innovoinnin kautta 
ihmisille, potilaille ja tätä kautta koko väestölle. Lisäksi klusterit sisältävät haasteita, jotka ylittävät sekä 
kansalliset että maantieteelliset rajat. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälisiä 
lähestymistapoja sekä yhteistyötä. Jotta toiminta olisi tehokasta, yhteistyötä on tehtävä myös tutkimuksen ja 
kansainvälisen kehitysyhteistyön kautta. 

 

2.1 Terveenä pysyminen muuttuvassa yhteiskunnassa  
 

Ihmisten tarpeet terveydenhuollon suhteen ovat erilaisia, ja ne riippuvat iästä, elämäntilanteesta sekä 
sosioekonomisesta asemasta. Esimerkiksi ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen voivat vaikuttaa 
yhtälailla yksilön henkilökohtainen elämäntilanne, kuin laajempi yhteiskunnallinen tilanne sekä ympäristö, 
missä yksilö elää. Tällä hetkellä Euroopassa yli 790 000 kuolemaa vuosittain johtuu terveyskäyttäytymisen 
riskitekijöistä, kuten tupakoinnista, alkoholin liiasta kulutuksesta, liikunnan puutteesta sekä liikalihavuudesta. 



Terveyskäyttäytymisellä on usein ajan mittaan ratkaiseva vaikutus yksilön terveyteen ja riskiin sairastua tai 
kuolla. Lisäksi nopeasti muuttuva yhteiskunta voi vaikuttaa yksilön terveyteen. Yksilö voi kokea alati muuttuvan 
yhteiskunnan ja siihen mukautumisen haasteellisena. Haasteellisuutta voi tuottaa myös jokapäiväisessä 
elämässä mukana olevan teknologian muutos ja muutoksessa mukana pysyminen.  

Jotta terveys voidaan taata muuttuvassa yhteiskunnassa, tulee jokaisen erityiset terveys- ja hoitotarpeet ottaa 
huomioon ja luoda paremmat ratkaisut näiden tarpeiden täyttämiseen. Näin voidaan taata esimerkiksi 
parempi äitien sekä lasten terveys, ja parantaa ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. 
Terveyskäyttäytymisen kautta on tärkeää tunnistaa oikeanlaiset henkilökohtaiset ratkaisut terveyden 
edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, jotta mahdollisimman tervettä elämää voidaan edistää koko 
yksilön elinkaaren ajan. Digitaalisten ratkaisujen, mukaan lukien sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä tulisi 
jatkaa siten, että ne helpottaisivat sopeutumista muuttuvaan yhteiskuntaan. 

 

2.2 Asuminen ja työnteko terveyttä edistävänä ympäristönä 
 

Ympäristö, jossa ihminen elää ja työskentelee on välittömässä yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin joko 
positiivisesti tai negatiivisesti. Ympäristö on merkittävä tekijä terveydelle, ja 20% kaikista kuolemista 
Euroopassa arvioidaan johtuvan ympäristötekijöistä. Ympäristöterveydellisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
terveyteen, ovat esimerkiksi ilmasto, ilmansaasteet, melu, säteily ja kaupungistuminen. Ihminen ei voi aina 
valita ympäristöään itse, vaan esimerkiksi sosioekonominen asema määrittää paljon sitä, onko ympäristö 
terveyttä tukeva vai ei.  

Ympäristön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen kohdistuvat vaikutukset ei ole kokonaisuudessa tunnistettu, 
eikä vaikutuksia näin ole otettu huomioon päätöksenteossa. Ympäristön vaikutuksista terveyteen puuttuu siis 
huomattavaa tietämystä. Panostusta tarvitaan etenkin ympäristöön, työhön ja terveyteen liittyvien tietojen 
keräämisessä, yhdistämisessä ja analysoinnissa. Tarkoituksena on saavuttaa pienempi kuolleisuus ja 
sairastavuus, jotka johtuvat ympäristötekijöistä. Myös Euroopan kaupunkeja tulisi kehittää terveellisimmiksi, 
turvallisemmiksi sekä kestävimmiksi. Lisäksi tulisi panostaa päivitettyyn tietoon pohjautuvaan 
päätöksentekoon, jotta päätöksentekijöiden tietämystä ympäristön riskitekijöistä ja terveellisen ympäristön 
edistämisestä olisi mahdollista lisätä. 

 

2.3 Tautien torjuminen ja tautitaakan vähentäminen 
 

Tarttuvat sekä ei-tarttuvat, krooniset taudit aiheuttavat yhdessä eniten ennenaikaisia kuolemia sekä EU:ssa 
että muualla maailmassa. Ne aiheuttavat merkittävän terveydellisen ja taloudellisen taakan yhteiskunnalle. 
Kroonisten sairauksien, mukaan lukien mielenterveysongelmien on arvioitu aiheuttavan 80% kaikista EU:n 
terveydenhuollon kustannuksista. Nämä kustannukset käytetään sellaisten elintapasairauksien hoitoon, jotka 
ovat suurilta osin ehkäistävissä. Vaikka potentiaalia sairauksien ennaltaehkäisyyn on, arviolta vain 3% 
terveydenhuoltojärjestelmien budjeteista käytetään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Myös tartuntatautien 
aiheuttama terveysuhka on merkittävä sekä EU:ssa että koko maailmassa, sillä tartuntataudit eivät noudata 
maantieteellisiä rajoja.  

Tautitaakkaa on mahdollista vähentää parantamalla tautien hallintaa, diagnosointia sekä hoitoa. Jotta 
terveyspoliittista päätöksentekoa olisi mahdollista edistää, tarvitaan lisää tietoa päättäjille. Tämän vuoksi on 
tärkeää tutkia ja määrittää syy-yhteyksiä sairauksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden välillä. Lisäksi 
tartuntatautien ehkäisyssä ja etenkin leviämisessä hätätilanteita varten tulee laatia kattavat 
varautumissuunnitelmat.  

 



2.4 Pääsyn varmistaminen kestäviin ja laadukkaisiin terveyspalveluihin 
 

Euroopan terveydenhuoltojärjestelmät ovat sitoutuneet tarjoamaan ihmisille laadukkaat ja universaalit 
terveyspalvelut, jotka rahoitetaan oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuun pohjalta. EU:n ensisijaisena 
tavoitteena on tukea jäsenvaltioita varmistamalla, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat tehokkaita, 
vaikuttavia, oikeudenmukaisia, helposti saavutettavissa sekä joustavia samalla, kun ne ovat verotuksellisesti 
kestäviä. 

Tavoitteena on saavuttaa tehokkaat, kestävät, luotettavat, joustavat sekä helposti saavutettavat 
terveyspalvelut. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, menetelmiä sekä työkaluja 
innovaatioiden käyttöönottoa, laajentamista ja siirrettävyyttä varten. Lisäksi tärkeää on taata koulutettu sekä 
ammattitaitoinen terveydenhuollon henkilökunta ja tätä kautta potilaiden paras mahdollinen turvallisuus. 
Tavoitteiden saavuttamisen kannalta tulee myös luoda menetelmiä, terveydenhuollon organisaatioiden 
suorituskyvyn ja tehokkuuden arvioimiseksi.  

 

2.5 Uusien työkalujen, teknologian ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen terveellisen yhteiskunnan tueksi 
 

Teknologia on avain innovaatioihin terveydenhuollossa. Teknologian avulla voidaan tarjota parempia sekä 
kustannustehokkaampia ratkaisuja. Teknologian avulla myös palveluja voidaan räätälöidä sopivimmiksi 
potilaiden tarpeiden mukaan elämänlaadun parantamiseksi. Lisäksi digitalisaatio, sekä tiedon helppo 
saatavuus mahdollistavat suuren määrän uusia työkaluja terveyden edistämiseksi.  

Uusien teknologioiden käyttöönotto terveyspalveluissa on kuitenkin pitkä ja työläs prosessi. Digitaalisten 
ratkaisujen käyttöönotossa tulee ottaa huomioon yhteiskunnalliset kysymykset, kuten eettisyys, tehokkuus 
sekä kattavuus. Tästä johtuen esimerkiksi uusia digitaalisia apusovelluksia on testattava pitkiäkin aikoja ennen 
niiden varsinaista käyttöönottoa terveyssektorilla. Digitaalisten mahdollisuuksien potentiaalin täysi 
vapauttaminen synnyttäisi kuitenkin tärkeitä uusia työkaluja ja tekniikoita lääketieteelliseen tutkimukseen, 
ehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoihin sekä seurantaan.  

 

2.6 Kestävän ja globaalin kilpailukyvyn ylläpitäminen terveyteen liittyvässä teollisuudessa 
 

Terveys- ja hyvinvointiteollisuuteen kuuluvat mm. terveysvaikutteiset elintarvikkeet, kuntotuotteet ja -palvelut 
sekä ehkäisevä terveydenhuolto. Terveysteollisuus on tärkeässä asemassa kasvun sekä työllisyyden edistäjänä 
Euroopassa. Terveysalalla kuitenkin erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla vaikeuksia päästä kiinni 
tarvittaviin investointeihin, uusille markkinoille tai hankkia yhteistyökumppaneita. Terveydenhoitoala on 
erittäin tiukasti säännelty, ja monilla uusilla terveysteknologioilla on erittäin pitkä kehitysaika. 

Jotta etenkin pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääseminen helpottuisi, on tärkeää panostaa 
yhteistyöhön sääntelyviranomaisten sekä terveydenhuollon tarjoajien kanssa. Lisäksi sääntelyviranomaisten 
tulee suosia parempia menetelmiä uusien terveysteknologioiden arvioimisessa.   

 

 

 

 



3. Horisontti Euroopan syöpämissio 
 

Horisontti Euroopan -puiteohjelmassa otetaan käyttöön sekä rahoitetaan uusi lähestymistapa tutkimukseen ja 
innovaatioihin. Pilarin 2 osana on missiolähtöinen tutkimus, jolla pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs 
ihmisiä ja ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita. Missio on tieteenalojen välisten toimenpiteiden 
kokonaisuus, jolla tähdätään kunnianhimoiseen ja inspiroivaan mutta myös mitattavaan tavoitteeseen tietyssä 
ajassa. Missiolla on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan ja päätöksentekoon ja jonka suuri osuus Euroopan 
väestöstä ja eri kansalaisryhmistä kokee itselleen merkitykselliseksi. Puiteohjelmassa määritellään viisi 
missioiden osa-aluetta: 

 sopeutuminen ilmastonmuutokseen, sisältäen yhteiskunnallisen muutoksen 
 syöpä 
 terveet valtameret, meret, rannikot ja sisävedet 
 hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä 
 maaperän terveys ja ruoka. 

Euroopassa diagnosoidaan noin 3,5 miljoonaa syöpätapausta vuosittain. Ennusteiden mukaan, mikäli 
lisätoimia syövän ennaltaehkäisemisessä ei tehdä, syövän diagnosointi lisääntyy nykyisestä 4,3 miljoonaan 
vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20% nousua. Syövän odotetaan myös olevan ensisijainen 
kuolinsyy vuoteen 2030 mennessä. Eurooppa tarvitsee parempaa ja oikeudenmukaisempaa ennaltaehkäisyä, 
diagnostiikkaa sekä hoitoa syövän vähentämiseksi ja ihmisten elämänlaadun parantamiseksi.  

Syöpämission avulla on tarkoitus asettaa tavoitteet, ja määritellä toimet, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Tavoitteena on maksimoida vaikutukset, koska mission avulla vastataan globaaliin terveysuhkaan. Mission 
ansiosta voidaan parantaa kansalaisten ymmärrystä tutkimusinvestointien ja innovaatioiden arvosta sekä 
vaikutuksista. Tavoitteena on myös tuottaa konkreettisia tuloksia kansalaisille vuoteen 2030 mennessä.  

 

4. Terveyteen liittyvät kumppanuudet 
 

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma tukee eurooppalaisia kumppanuuksia. Kumppanuudet ovat aloitteita, 
joissa EU yhdessä yksityisten ja/tai julkisten kumppanien kanssa sitoutuu tukemaan tutkimusohjelman 
kehittämistä sekä toteuttamista. Kumppanit voivat edustaa teollisuutta, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä 
tai muita organisaatioita, joilla on julkisen palvelun tehtäviä paikallisella, alueellisella, kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla. Kumppaneina voivat toimia myös säätiöt tai kansalaisjärjestöt. Kumppanuuksien 
kautta Horisontti Eurooppa yhdistää Euroopan voimavarat suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi, 
kilpailukyvyn tukemiseksi, korkealaatuisten työpaikkojen tuottamiseksi ja edistääkseen investointeja 
tutkimukseen ja innovaatioihin. Yhteensä Horisontti Eurooppa -ohjelmassa on 49 kumppanuutta, ja tässä 
kappaleessa esitellään terveyteen liittyvät kumppanuudet:  

Terveydenhuollon eurooppalainen innovointikumppanuus - Innovative Health Initiative (IHI) 

Aloitteen tarkoituksena on tarjota erikokoisille yrityksille sekä tutkijoille, potilaille, terveysammattilaisille ja 
viranomaisille yhteistyöfoorumi ei-kilpailullista tutkimusta ja innovointia varten. Yhteistyötä tehdään 
esimerkiksi lääkkeisiin, diagnostiikkaan, lääkintälaitteisiin, kuvantamiseen, biotekniikkaan tai digiteollisuuteen 
erikoistuneiden kumppaneiden kanssa nopeuttamaan kehitystä ja innovaatioiden käyttöönottoa 
kansanterveystyössä.  
 
 



Kemikaalien riskien arviointia koskeva kumppanuus 
 
Tämän kumppanuuden tavoitteena on ottaa huomioon riskinarvioijien monialaiset tarpeet ja luoda yhteinen 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, joka toimii sekä Euroopassa että myös globaalilla tasolla. Tarkoituksena on 
tukea hallintaviranomaisia sekä kemikaaliriskien arviointia tuottamalla ja tarjoamalla uutta tutkimustietoa sekä 
menetelmiä. Näin sääntelyprosessissa voidaan edistää uusien menetelmien käyttöönottoa. Euroopan 
Horisontti keskittyy kumppanuudessa HBM4EU -ohjelmaan. Ohjelma on 30 maan, Euroopan 
ympäristökeskuksen ja Euroopan komission yhteinen aloite, jota rahoitetaan Euroopan Horisontti -
puiteohjelmasta. Aloite koordinoi ja edistää ihmisten biomonitorointia Euroopassa. HBM4EU tuottaa tietoa 
kansalaisten todellisesta altistumisesta kemikaaleille ja mahdollisista terveysvaikutuksista päätöksenteon 
tueksi. 
 
Terveys- ja hoitojärjestelmien muuttamista koskeva kumppanuus 

Kumppanuus on tarkoitettu yhdistämään terveys- ja hoitojärjestelmien omistajia, rahoittajia sekä järjestäjiä. 
Tarkoituksena kumppanuuden avulla on vauhdittaa politiikkaa, edistää innovaatioiden käyttöönottoa sekä 
laajentaa tutkimusta alueellisten terveys- ja hoitojärjestelmien muutoksen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on 
myös tarjota innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat kustannustehokasta ja verotuksellisesti kestävää 
terveydenhuoltopolitiikkaa.  
 
Yksilöllinen lääkehoito -kumppanuus 

Kumppanuuden tavoitteena on kansallisten tutkimusstrategioiden yhteydenmukaistaminen ja 
huippuosaamisen edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on tehostaa eurooppalaista yhteistyötä myös Euroopan 
ulkopuolisten maiden kanssa. Henkilökohtaisella lääketieteellä on valtava potentiaali potilaille, 
terveydenhuollon tarjoajille sekä terveysteollisuudelle. Henkilökohtaisen lääketieteen ansiosta voidaan 
räätälöidä ennaltaehkäisy- ja hoitostrategioiden avulla yksilölle tai tietyille ryhmille sopivimmat ja tarpeisiin 
vastaavat hoitomuodot. Näin voidaan muun muassa varmistaa, ettei virheellisiin hoitoihin kulu rahaa ja 
jokainen potilas saa parhaan mahdollisen terveyttä tukevan höydyn. 

Harvinaiset sairaudet -kumppanuus  

Kumppanuuden tärkeimpänä tavoitteena on tautien torjuminen ja tautitaakan vähentäminen. Tämän 
tutkimus- ja innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on parantaa harvinaisia sairauksia sairastavien elämää. 
Tarkoituksena on parantaa harvinaisten sairauksien tutkimuksen tehokkuutta sekä sosiaalisia vaikutuksia 
kehittämällä maailmanlaajuista kliinistä tutkimusta, saatavilla olevaa tietoa, prosesseja sekä tiedon jakamista 
ja hyödyntämistä.  
 
One Health - AMR -kumppanuus 

Korkeimmalla poliittisella tasolla mikrobilääkeresistenssi (AMR) tunnustetaan suureksi kansanterveydelliseksi 
uhkaksi. Euroopan One Health-aloite toimii mikrobilääkeresistenssin uhan torjumiseksi. AMR aloite on 
kuitenkin vielä hajanainen kaikissa jäsenvaltioissa sekä niiden kesken. Tutkimuskumppanuuden tarkoituksena 
on yhdistää mikrobilääkeresistenssin torjumiseen liittyvät tutkimusalat kokonaisvaltaisen yhden 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta sekä Euroopassa että kansallisella tasoilla. 

Globaalia terveyttä koskeva EU:n ja Afrikan kumppanuus  

Tämän kumppanuuden tavoitteena on lisätä terveysturvaa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Euroopassa 
hyödyntäen jo olemassa olevia kumppanuuksia EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Saharan eteläpuolisten maiden 
välillä. Tarkoituksena on nopeuttaa tehokkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten terveydenhuollon 
menetelmien ja toimenpiteiden kehittämistä tartuntatautien torjumiseksi yhdessä afrikkalaisten kumppanien 
ja kansainvälisten rahoittajien kanssa. Näin voidaan vähentää tartuntatautien sosiaalista ja taloudellista 
taakkaa. 



5. Digitaalinen Eurooppa 
 

Euroopan digitalisoitumisessa on suuri potentiaali myös terveyssektorilla. Digitalisaation avulla voidaan 
parantaa sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja näin ollen tautitaakkaa. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tähtää 
digikapasiteetin vahvistamiseen, ja se rahoittaa tähän tähtääviä toimia yhteensä 9,2 miljardilla eurolla. 
Ohjelman tarkoituksena on digitalisaation parempi hyödyntäminen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Kyseessä 
on aivan uusi ohjelma, joka keskittyy jo olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton 
vauhdittamiseen. Ohjelman teemoina ovat kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot, digitaalimuutos ja 
yhteentoimivuus, korkean suorituskyvyn tietojenkäsittely ja tekoäly. Digitaalisen muutoksen avulla voidaan: 

 Taata kaikille ihmisille pääsy turvalliseen terveystietoon 
- Henkilökeskeisen, tietopohjaisen ja teknologialähtöisen muutoksen takaaminen 

terveydenhuollossa, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden käyttää ja jakaa terveystietoa 
- laadukkaiden lähteiden takaaminen terveysdatassa 

 

 Tarjota parempaa tietoa tutkimukseen sairauksien ehkäisemiseksi sekä yksilöllisen lääketieteen 
parantamiseksi 
- eurooppalaisen tiedon parhaan mahdollisen käytön hyödyntäminen 
- edistyneen tutkimustiedon takaaminen terveydenhuollon ammattilaisille 
- luottamuksen lisääminen digitaalisiin innovaatioihin 

 

 Tarjota parempia digitaalisia ratkaisuja yksilöiden terveyden edistämiseksi 
- Tukea edistyneitä hankintoja, kuten laitteita, työkaluja sekä tietoinfrastruktuureja 
- Varmistaa innovaatioiden käyttöönotto 

 

6.   Ehdotus uudeksi Euroopan terveysohjelmaksi 
  

Euroopan komissio ehdotti 27.5.2020 uutta kunnianhimoista EU4Health-ohjelmaa. Se on itsenäinen 
terveysalan ohjelma vuosiksi 2021–2027. Ohjelman tärkeimpänä tarkoituksena on terveysturvan 
varmistaminen ja paremman valmistautumisen rakentaminen tulevaisuuden kriisien varalle. 

Alustavan ehdotuksen mukaan EU4Health-ohjelmasta investoidaan 9,4 miljardia euroa 
terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen. Vertailukohtana voidaan käyttää komission aiempaa ehdotusta 
(2018) Euroopan sosiaalirahasto plus -ohjelman terveysalan toimintalohkolle, joiden budjetiksi ehdotettiin 413 
miljoonaa euroa. Rahoitus tulee osittain EU:n talousarviosta (1,7 miljardia euroa) ja osittain ulkoisista 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, jotka saadaan unionin lainanottotoimista EU:n elpymisvälinettä 
koskevan asetuksen mukaisesti (7,7 miljardia euroa). Määrärahoja ei jaeta etukäteen ohjelman tavoitteiden 
välillä. Jakamisesta sovitaan EU4Health-ohjelman täytäntöönpanon aikana.  

Covid-19-pandemia on osoittanut, että EU:n valmiuksia reagoida tehokkaasti vakaviin rajat ylittäviin 
terveysuhkiin on parannettava merkittävästi. Pandemia on osoittanut erityisesti, että EU tarvitsee lisää 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia terveyskriisin aikana. On myös parannettava EU:n tason valmiuksia, joilla 
voidaan valmistautua terveyskriiseihin sekä torjua niitä. Lisäksi tarvetta on lisätä investointeja 
terveydenhuoltojärjestelmiin sen varmistamiseksi, että ne ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin. 

EU4Health-ohjelma toimii yhdessä Horisontti Eurooppa -ohjelman kanssa, johon sisältyy terveysalan klusteri. 
Ohjelma auttaa varmistamaan, että tutkimustuloksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, ja 
helpottaa terveysalan innovaatioiden käyttöönottoa ja niiden käytön laajentamista 



terveydenhuoltojärjestelmissä. Ohjelman avulla voidaan edistää merkittävästi covid-19-pandemian jälkeistä 
elpymistä parantamalla EU:n väestön terveyttä, vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmien 
muutosjoustavuutta ja edistämällä terveysalan innovointia. Uuden ohjelman tavoitteena korjata covid-19-
kriisin paljastamat puutteet ja varmistaa EU:n terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuus, jotta ne 
kestävät uusia ja tulevia terveysuhkia. EU4Health-ohjelman avulla EU voi:  

 investoida lääkintätarvikkeiden varaamiseen kriisitilanteita varten 
 perustaa terveydenhuoltohenkilöstöstä ja -asiantuntijoista koostuvan reservin, joka voidaan 

tarvittaessa mobilisoida terveyskriisin ehkäisemiseksi tai siihen reagoimiseksi kaikkialla unionissa 
 kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia työskentelemään kaikkialla EU:ssa 
 tehostaa terveysuhkien seurantaa ja 
 parantaa terveydenhuoltojärjestelmien muutosjoustavuutta parempien terveystulosten 

varmistamiseksi kaikille 

 

7. Covid-19-pandemia - Euroopan 
elpymistoimet  

 

 

 

Next Generation EU 

 

Euroopan komissio esitti 27.5.2020 ehdotuksen mittavasta suunnitelmasta Covid-19-pandemian ravisteleman 
Euroopan elpymiseksi. On tärkeää, että elpyminen on kestävää, osallistavaa, oikeudenmukaista ja ennen 
kaikkea tasapuolista kaikkien jäsenmaiden kesken. Tämän vuoksi Euroopan komissio ehdottaa perustettavaksi 
uuden elpymistä tukevan välineen - Next Genation EU:n. Next Generation EU -välineen 750 miljardin euron  
määrärahat sekä EU:n vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen kohdennetut määrärahalisäykset 
nostavat EU:n rahoituskapasiteetin yhteensä 1,85 biljoonaan euroon. Lisärahoitus kanavoidaan EU:n 
ohjelmien kautta.  

Next Generation EU -välineen avulla investoidaan kolmeen kohteeseen.  

 Tuki jäsenvaltioille investointien ja uudistusten toteuttamiseen 

 EU:n talouden käynnistämiseen uudelleen tarjoamalla kannustimia yksityisille investoinneille 

 Kriisin aikana saatujen kokemusten hyödyntämiseen  

 

Kohta kolme pitää sisällään terveysteeman, johon määritellään alakohdat:  

o uusi terveysohjelma (EU4Health), jonka avulla parannetaan terveysturvallisuutta ja valmistaudutaan 

tuleviin terveyskriiseihin 

o lisärahoitus EU:n rescEU-pelastuspalvelumekanismille  

o lisärahoitus Horisontti Eurooppa -ohjelmalle, jotta voidaan rahoittaa terveyttä, häiriönsietokykyä sekä 

vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta koskevaa elintärkeää tutkimusta  

o EU:n ulkoisten toimien, kuten humanitaarisen avun ja määrärahojen lisääminen 

o lisärahoitus muille EU:n ohjelmille ja rahoitusvälineille 



Hätätilanteen tukiväline  

Horisontti Eurooppa -ohjelmaa vahvistetaan, jotta voidaan rahoittaa elintärkeää tutkimusta muun muassa 

terveyden alalla. Kriisi on osoittanut, kuinka tärkeää yksittäisten ohjelmien lisäksi on reagoida nopeasti sekä 

joustavasti. Tämän vuoksi Euroopan komission ehdottamassa hätätilanteen tukivälineestä tuetaan EU-maita 

covid-19-pandemiaan liittyvien toimien toteuttamisessa. EU on myöntänyt hätätilanteen tukivälineelle 2,7 

miljardin euron budjetin. Tukivälineen avulla voidaan laaja-alaisesti vastata sellaisiin tarpeisiin, joissa EU:n 

tason strategiasta ja koordinoinnista on erityistä hyötyä. Tukivälineestä rahoitetaan toimia, jotka sisältyvät 

koronavirusrajoitusten purkamiseen tähtäävään EU:n etenemissuunnitelmaan, autetaan EU-maita 

lieventämään pandemian välittömiä seurauksia sekä tuetaan kriisin jälkeistä elpymistä. 

Euroopan komissio koordinoi myös EU:n yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Toimilla pyritään 

määrätietoisesti vahvistamaan EU:n terveydenhuoltosektoria ja lievittämään epidemian sosioekonomisia 

vaikutuksia Euroopassa. Komissio auttaa EU-maita koordinoimaan kansallisia toimiaan ja tarjoaa puolueetonta 

tietoa viruksesta ja sen leviämisen ehkäisytoimista. Komissio on määritellyt toimia myös kansanterveys-

teeman alle: 

- Tarvikkeiden ja laitteiden saatavuus 

- Tieteellinen koronavirusasiantuntijaryhmä 

- Riskiarviointi 

- Kriisihallinnan koordinointi 

 

ERA-platform 

Covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen tiedeyhteisöllä on ollut edessään ennennäkemättömiä haasteita 

etsittäessä ratkaisuja koronaviruksen torjuntaan. Hyvä koordinointi ja nopea varojen käyttöönotto ovat 

osoittautuneet välttämättömiksi toimiksi tutkijoidemme ja keksijöidemme auttamiseksi. Vastaamaan näihin 

haasteisiin Euroopan komissio perusti uuden eurooppalaisen korona-tutkimustiedon alustan - ERA Corona 

alustan. Tämä alusta tarjoaa hyödyllistä tietoa, erityistä tukea ja reaaliaikaisia päivityksiä liittyen 

koronavirusepidemian tutkimukseen sekä innovaatioiden rahoitusmahdollisuuksiin. ERA -alusta yhdistää myös 

tärkeää tietoa niin kansallisista kuin eurooppalaisista rahoitusmahdollisuuksista. Alusta pitää sisällään mm. 

tietoa rahoitetuista sekä käynnissä olevista hankkeista, sekä päivitetyt tiedot Horisontti 2020 -hakujen 

määräaikojen pidentymisestä. 
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