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Kansallinen valmistelu
Kuulemiset ja
sidosryhmäkeskustelut
(syys-lokakuu)

Selonteko eduskunnalle
(marraskuun loppu)

Ohjelman luonnos
komissiolle

Lopullinen ohjelma
komissiolle (2021
alkupuolella)

Suomen RRF-painopistealueet (Recovery and Resilience Facility):
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

RRF
 Elvytyspaketin koko 750 mrd euroa,
Suomen saanto n. 2,3 mrd. euroa
 Määrärahoista 70% on sidottava
vuosina 2021-2022
 Suomen laadittava kansallinen
suunnitelma, joka tukee erityisesti
vihreää siirtymää ja digitalisaatiota.
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Hallituksen linjaus 16.9.2020 rahoituksen
käytöstä

”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”

1.
2.

Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin
kestävän kasvun uralle
Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta

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
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

0,15-0,3

6.

Yht.
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Mrd. euroa
0,4-0,5
0,9-1,2

0,3-0,4

2,33*

*Tämän hetkinen arvio Suomen
enimmäissaannosta vuosille 2021-2023
yhteensä.

RRF valmistelun tilanne
• Hallitus antoi eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta 27.11. (tiedote)

• Keskeisenä osana ohjelmaa on vihreän siirtymän ja digitalisaation vauhdittaminen
innovatiivisin ratkaisuin ja uuden teknologian avulla. Ohjelmasta vähintään 50 prosenttia
kohdistetaan vihreän siirtymän investointi- ja uudistuskokonaisuuksiin.
• Etusijalle asetetaan toimet, jotka vaikuttavat työllisyyteen, kilpailukykyyn, julkisen talouden
kestävyyteen sekä nettopäästövähennyksiin, kiertotalouden vahvistamiseen ja
ilmastonmuutoksesta sopeutumiseen.
• Ohjelmasta on järjestetty kuulemisia niin alueellisesti kuin teemoittain.
• Edelleen voi toimittaa esityksiä: Anna ehdotuksesi, aloitteesi ja palauteesi 31.12. asti
sähköpostitse osoitteeseen kestavankasvunohjelma@vm.fi
• (loppuvuosi 2020) Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma valmistellaan
• (alkuvuosi 2021) Komissiolle toimitetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma
(viimeistään huhtikuussa 2021)
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Painopisteiden sisältö
Painopiste 1: Koulutuksella ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla
Suomi takaisin kestävän kasvun uralle

Painopiste 4: Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation
vahvistaminen

• Osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen

• Digitaalinen infrastruktuuri ja alueellinen saavutettavuus

• TKI-toiminnan intensiteetin, kunnianhimon ja vaikuttavuuden nostaminen

• Digitaalisten yksityisten ja julkisten palveluiden ja reaaliaikatalouden
kehittäminen sekä näiden edellyttämät datan hyödyntämisen perusrakenteet ja –
ratkaisut

Painopiste 2: Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
• Energiajärjestelmän murros

• Digitalisaation edellyttämän toimintavarmuuden, luottamuksen ja kyvykkyyksien
vahvistaminen

• Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja
investoinnit

Painopiste 5: Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut
ja työelämän kehittäminen

• Rakennuskannan energiatehokkuus, -korjaus ja omaenergiatuotanto

• Työmarkkinoiden toimivuus ja kohtaanto

• Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut

• Nuorisopaketti

• Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut

• Työhyvinvointi, tuottavuus ja työkyvyn kehittäminen työelämässä

Painopiste 3: Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen

Painopiste 6: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

• Vahvemmat kansainvälistymispalvelut ja Suomi-kuvan vahvistaminen

• Hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä hoitoon pääsyn nopeuttaminen

• Suomalaisen kansainvälisen kasvun kärjet

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun, kustannusvaikuttavuuden

• Matkailun kestävän kasvun ja uudistamisen edistäminen

• ja tietopohjan sekä osaamisen vahvistaminen
• Monialaiset kynnyksettömät palvelut, ennaltaehkäisy ja ongelmien varhainen
tunnistaminen
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Ympäristöministeriön toimialaan liittyviä
aihioita
Painopiste 2: Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
• Energiajärjestelmän murros
• Puhdas energiantuotanto, sähkön jakelu, lämmön tuotanto, energian varastointi

• Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit
• Toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat, hiilineutraaliuden ja kiertotalouden vauhdittaminen suomalaisessa teollisuudessa,

• Rakennuskannan energiatehokkuus, -korjaus ja omaenergiatuotanto
• Rakennuskannan energiatehokkuustoimet, öljylämmityksestä siirtyminen

• Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut
• Vähäpäästöinen ja kestävä liikkuminen, kestävä ja viihtyisä yhdyskuntarakenne

• Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut
• Luontopohjaiset ratkaisut, luonnon monimuotoisuus
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Kiitos!
Heikki Sorasahi
heikki.sorasahi@ym.fi
040 572 9512

Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi
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