
Suomen kestävän kasvun 
ohjelma



EU:n 
elpymisväline-
kokonaisuus



EU:n elpymisvälinekokonaisuus 
• Heinäkuussa 2020 EU:n huippukokous linjasi pääpiirteet EU:n monivuotisesta 

rahoituskehyksestä sekä uudesta elpymisvälineestä.
• Elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on 

uusi Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF). 
• Elpymisvälineen yksittäiset ohjelmat (yht. 750 mrd. euroa v. 2018 hinnoin):

• Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF): 672,5 mrd. euroa (lainoja 360 mrd. 
euroa ja avustuksia 312,5 mrd. euroa)

• REACT-EU-väline: 47,5 mrd. euroa
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): 10 mrd. euroa
• Maaseudun kehittäminen: 7,5 mrd. euroa
• InvestEU-ohjelma: 5,6 mrd. euroa
• Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: 5 mrd. euroa
• RescEU-valmiusvarasto: 1,9 mrd. euroa. 



RRF: elpymis- ja 
palautumis-
suunnitelma



Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tavoitteet
• Tavoitteena on:

• edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota
• parantaa jäsenvaltioiden kantokykyä (resilienssi)
• pienentää kriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia
• tukea vihreää ja digitaalista siirtymää. 

• Tavoitteiden saavuttaminen vahvistaisi jäsenvaltioiden työllisyyttä ja 
tuotantopotentiaalia koronakriisin jälkeen sekä tukisi kestävää kasvua. 

• Vihreä siirtymä on keskeisesti esillä - RRF tukee EU:n tavoitetta vihreän kehityksen 
30 % osuudesta budjetissa. RRF:n osalta tavoite on 37 %.

• Digitalisaation osuus RRF-rahoituksessa tulisi olla vähintään 20 %.



”Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitus kohdennetaan 4.9.2020 asetetun työryhmän 
koordinoimassa jatkovalmistelussa kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen 
ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen alustavasti seuraavasti (mrd. euroa, v. 
2020 – 2023 yhteensä). Painopisteet menevät osin päällekkäin ja yksi toimi voi tukea yhtä 
useampaa painopistettä. Valmistelun kuluessa painopisteiden allokaatio täsmentyy”

Hallituksen linjaus 16.9.2020 rahoituksen käytöstä

6

Mrd. euroa
1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin 

kestävän kasvun uralle
0,4-0,5 

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 0,9-1,2

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 0,15-0,3

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 0,2-0,4

5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja 
työelämän kehittäminen

0,15-0,3

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden 
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

0,3-0,4       

Yht. 2,33*

*Tämän hetkinen arvio Suomen 
enimmäissaannosta vuosille 2021-2023 
yhteensä. Arvio on suuntaa antava ja 
perustuu osin ennusteeseen ja siksi siihen 
liittyy epävarmuutta. Suomen saanto 
jakautuu kahteen osaan, joista 
jälkimmäisen suuruus varmistuu vasta 
kesällä 2022.



Periaatteita ohjelman laadinnalle
• Kunkin painopisteen alla rakenteelliset uudistukset sekä niitä tukevat investointi-

ja muut hankkeet muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia seuraavin kriteerein:

• pitkän aikavälin positiiviset vaikutukset

• kasvupotentiaalin sekä taloudellisen ja sosiaalisen kestokyvyn ja koheesion lisääminen

• vihreän siirtymän ja digitalisaation tukeminen sekä tuottavuuden parantaminen koko maassa

• rahoituksen väliaikaisuus. 

• Investointi- ja uudistuskokonaisuuden yhteydessä esitetään erittely arvioiduista 
kustannuksista ja selvitys investointien ja uudistusten kustannustehokkuudesta sekä 
suunnitelma niiden etenemisestä ja välitavoitteista.
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Kansallisen valmistelun alustava aikataulu
Kuulemiset ja 

sidosryhmäkeskustelut 
(syys-lokakuu)

Selonteko eduskunnalle 
(marraskuun loppu)

Ohjelman luonnos 
komissiolle (ennen 
vuodenvaihdetta)

Lopullinen ohjelma 
komissiolle (2021 

alussa)
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TEM-sidosryhmäkeskustelut 16.–18.9.

Maakuntakierros 21.9.–28.10.

Kuulemiset, ml.:
- Kaupungit, 

26.10
- Yritykset, 

21.10
- Temaattiset
- Kirjallinen

Selonteon sisällön laatiminen

Ohjelman sisällön laatiminen

Dialogi komission kanssa ohjelman sisällöstä

Ohjelman viimeistely



Kansallinen valmistelu

Selonteon sisällön laatiminen 

9

Suomen RRF-painopistealueet:
1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta
2. Vihreä siirtymä
3. Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
4. Kestävä infrastruktuuri ja digitalisaatio
5. Työmarkkinat ja työelämän kehittäminen
6. Sote-palveluiden saatavuus ja kustannusvaikuttavuus

Kunkin painopisteen alla määritellään:
• Tavoitteet, välitavoitteet ja mittarit
• Alustavia yleisellä tasolla olevia ehdotuksia 

uudistuksista ja investoinneista
• Miten tavoitteita tuetaan muiden 

elpymisvälineeseen liittyvien ohjelmien kautta
• Millä tavalla tukee horisontaalisia tavoitteita

Elpymisvälineen lisärahoitus:
• REACT-EU 
• JTF
• Maaseudun kehittäminen
• RescEU
• (InvestEU)
• (Horisontti Eurooppa)

Kunkin ohjelman osalta tiivistetysti:
• Ohjelman tavoitteet sekä avustuksen 

myöntämiseen liittyvät kriteerit
• Suomen saanto ja mahdollinen kansallinen 

omarahoitus
• Mahdolliset kansalliset painopisteet 

ohjelman sisällä ja kuvauksia mahdollisista 
hankkeista



Kansallinen valmistelu
Ohjelman sisällön laatiminen
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Suomen RRF-painopistealueet:
1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta
2. Vihreä siirtymä
3. Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
4. Kestävä infrastruktuuri ja digitalisaatio
5. Työmarkkinat ja työelämän kehittäminen
6. Sote-palveluiden saatavuus ja kustannusvaikuttavuus

Kunkin painopisteen alla määritellään:
• Keskeiset haasteet ja tavoitteet
• Investointien ja uudistusten sisällöt ja välineet
• Kontribuutio vihreään ja digitaaliseen siirtymään
• Tavoitteet, välitavoitteet ja aikataulu
• Kustannusarvio

Lisäksi esitellään ohjelman
• Linkitys kansallisiin ohjelmiin
• Linkitys muihin EU-rahoitusvälineisiin
• Kokonaisvaikutus

(ks. Draft RRF plan template) 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en


Lisätietoja
Lisää tietoa Suomen kestävän kasvun 
ohjelmasta ja sen valmistelusta löytyy 
osoitteesta: https://vm.fi/kestava-kasvu. 

Ehdotuksia voi myös lähettää 6.11. mennessä 
koordinaatioryhmän sihteeristön 
sähköpostiosoitteeseen: 
kestavankasvunohjelma@vm.fi.

https://vm.fi/kestava-kasvu
mailto:kestavankasvunohjelma@vm.fi


KIITOS MIELENKIINNOSTA!
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