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Suomi lähettää suunnitelmansa EU:lle

• Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Suomen 

alustavaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

• Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun 

ohjelmaa.

• Valtiovarainministeriö lähettää suunnitelman EU:lle.
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Vaikuttavuus ja uudistuminen tavoitteena

• Ohjelman laadinnassa tärkeitä periaatteita ovat

• vaikuttavuus

• rakenteiden uudistaminen -> hiilineutraaliin 
hyvinvointiyhteiskuntaan

• vastaaminen komission Suomelle antamiin suosituksiin (sote-
uudistus, työllisyysaste)

• yksityisen ja julkisen kumppanuus, vipuvaikutukset investointeihin

• Suomen pääsy kansainväliseen kärkeen vihreän siirtymän ja 
digitalisaation kasvavilla markkinoilla.
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Uudistuksiin ja investointeihin

2,1 miljardia euroa

Sama rahoitus voi edistää useita
läpileikkaavia teemoja.

• Vihreä siirtymä 50 %

• Digitalisaatio 25 %

• Tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiopanostukset 33 %

Vaikutukset ovat osin päällekkäisiä.
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Suomen kestävän kasvun ohjelman 

ennakoidut vaikutukset

• Talouteen

• Yrityksiin

• Ihmisiin
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Vaikutukset taloudelle:

Päästöt vähenevät ja investoinnit vauhdittuvat

• Vähentää vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjä 3 milj. tonnia eli 

6 % Suomen päästöistä.

• Kasvattaa bkt:tä 2021–2023 aikana 0,5 %-yksikköä.

• Vivuttaa vähintään 3 mrd. € yksityisiä investointeja.

• Vahvistaa talouden kasvupotentiaalia ja tuottavuutta.

• Mahdollistaa 10 000 työllisen lisäyksen työllisyyspalveluiden 

parantuessa.
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Vaikutukset yrityksille:

Vauhtia kasvuun

• Yritykset kansainvälisen talouden vauhtiin tki-investoinnein ja 

vientiä edistämällä. Vähähiilisyys etenee ja teollisuus sähköistyy.

• Yrityksen taloushallinto sujuvoituu, ennakoitavuus paranee, 

verotus reaaliaikaiseksi.

• Osaavan työvoiman saantia parantavat sujuva työperäinen 

maahanmuutto, jatkuva oppiminen, uudet koulutuspaikat ja 

asiakaslähtöiset TE-palvelut.

• Tukea koronasta kärsineiden alojen uudistumiseen: matkailu 

sekä luova ja kulttuuriala.
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Vaikutukset ihmisille:

Sujuvaa arkea

• Hoitoon pääsy nopeutuu, hoitotakuu etenee ja palvelut 

paremmin saataville uusilla sote-toimintamalleilla verkossa.

• Paikkariippumaton työ, opiskelu ja yrittäminen helpottuvat. Jopa 

80 000–100 000 taloutta saa nopeat tietoliikenneyhteydet.

• Noin 20 000 pientaloa saa tuen erillisöljylämmityksestä 

luopumiseen.

• Työnhaku sujuvoituu ja koulutukseen pääsy nopeutuu.

Koulutus räätälöidään tarpeisiin.
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1. Vihreä siirtymä

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja 
hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tavoitteita:

• Nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety-
ja kiertotaloudessa, korkean jalostusarvon 
biotuotteissa sekä päästöttömissä 
energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto-
ja ympäristöratkaisuissa.

• Parantaa energiatehokkuutta sekä nopeuttaa 
muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja 
lämmitykseen.
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Pilari 1: Vihreä siirtymä (822 milj. €), 1/2

1. Energiajärjestelmän murros (310 milj. €)

• Investointeja energiansiirtoon- ja jakeluun sekä uuden 

energiateknologian käyttöönottoon

2. Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset

ja investoinnit (332 milj. €)

• Investointeja mm. vetyteknologiaan, hiilidioksidin talteenottoon, 

teollisuuden kiertotalousinvestointeihin ja teollisuuden prosessien 

sähköistämiseen
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Pilari 1: Vihreä siirtymä (822 milj. €), 2/2

3. Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiililiset ratkaisut (40 milj. €)

• Investointeja julkiseen ja yksityiseen lataus- ja tankkausinfrastruktuuriin 

4. Rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentäminen
(110 milj. €)

• Tukea erillisöljylämmityksestä luopumiseen ja investointiohjelma kiinteistö- ja 
rakentamisalan ilmastonmuutoshaasteisiin

5. Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut (30 milj. €)

• Investointeja peltojen kipsikäsittelyyn ja ravinteiden kierrätykseen sekä 
maankäyttösektorin ilmastokestäviin toimiin
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2. Digitalisaatio

Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan 
tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville.

Tavoitteita:

• Vahvistaa digitalisaatiota ja datataloutta julkisissa ja 
yksityisissä palveluissa, niin että tuottavuus ja 
kustannustehokkuus paranevat.

• Tuoda turvalliset hyvän arjen palvelut ihmisten 
saataville koko maassa.

• Luoda yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö 
sekä nostaa Suomi maailman kärkimaaksi digitaalisen 
yhteiskunnan datavetoisten palveluiden ja niiden 
turvallisten ratkaisujen tuottajana.
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Pilari 2: Digitalisaatio (217 milj. €)

1. Digitaalinen infrastruktuuri (135 milj. €)

• Investointeja rautatieliikenteen digitalisaatioon (Digirata) sekä 
viestintäverkkojen laatuun ja saatavuuteen (laajakaistaohjelma)

2. Datatalouden ja digitalisaation vauhdittaminen (62 milj. €)

• Investointeja mm. kärkiteknologioihin (mm. mikroelektroniikka, 6G, 
tekoäly, kvanttilaskenta) ja reaaliaikatalouteen 

3. Digitaalinen turvallisuus (20 milj. €)

• Investointeja kyberturvallisuuteen ja
rahanpesun tehokkaaseen torjuntaan
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2. Työllisyys ja osaaminen

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun 
vauhdittamiseksi.

Tavoitteita:

• Uudistaa mm. työnhaun palvelut asiakaslähtöisiksi ja 
hyödyntää digitalisaatiota.

• Sujuvoittaa työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista sekä 
edistää työhyvinvointia ja osatyökykyisten työllistymistä.

• Nostaa nuorten ja aikuisten osaamistasoa.

• Vahvistaa tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä
sekä lisätä tutkimus- ja kehitysintensiivisyyttä.

• Vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen
toipumista.
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Pilari 3: Työllisyys ja osaaminen (636 milj. €), 1/2

1. Työllisyys ja työmarkkinat (170 milj. €)

• Investointeja mm. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin 

toimeenpanoon, kansainvälisten rekrytointien helpottamiseen, 

nuorten tukemiseen sekä työhyvinvointiin (ml. työkykyä tukevat 

mielenterveystoimet) 

2. Osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen (105 milj. €)

• Investointeja mm. jatkuvaan oppimiseen, korkeakoulujen yhteiseen 

oppimisalustaan (Digivisio) ja korkeakoulujen aloituspaikkojen 

lisäämiseen
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Pilari 3: Työllisyys ja osaaminen (636 milj. €), 2/2

3. TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi (267 milj. €)

• Investointeja vihreää siirtymää tukevaan TKI-toimintaan
(mm. veturihankkeet, avainalojen vauhdittaminen ja kasvuyritysten 
innovaatiotuki) sekä tutkimusinfrastruktuurien ja kokeilu-
/testiympäristöjen uudistamiseen ja kehittämiseen

4. Koronakriisistä kärsineet alat ja kansainvälisen kasvun kärjet
(94 milj. €)

• Investointeja mm. kulttuurin ja luovien alojen rakennetukeen, matkailun 
kestävään kasvuun ja uudistamiseen sekä pk-yritysten 
kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen
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4. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden 
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Tavoitteita:

• Purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa uudistamalla 
toimintamalleja ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia 
palveluja.

• Nopeuttaa hoitoon pääsyä koko maassa ottamalla 
käyttöön uusia toimintatapoja (ml. mielenterveyspalvelut).

• Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
toteutumista. Tavoitteena on tuoda palvelut kaikkien 
saataville sekä uudistaa niitä kustannusvaikuttavasti
ja ihmislähtöisesti.
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Pilari 4: Sosiaali- ja terveyspalvelut (400 milj. €)

1. Hoitotakuun toteutumisen edistäminen ja koronavirustilanteen 

aiheuttaman hoito- kuntoutus ja palveluvelan purkaminen

(230 milj. €)

2. Monialaisten kynnyksettömien palveluiden, ennaltaehkäisyn ja 

ongelmien varhaisen tunnistamisen vahvistaminen (30 milj. €)

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevan 

tietopohjan ja vaikuttavuusperusteisen ohjauksen vahvistaminen 

(40 milj. €)

4. Hoitotakuuta edistävät digitaaliset innovaatiot (100 milj. €)
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Mitä seuraavaksi?

• Keskustelu Euroopan komission kanssa jatkuu.

• Valmistelijat kuulevat sidosryhmiä.

• Lopullinen suunnitelma EU:lle 30.4.

• Komissio arvioi suunnitelman, ja EU:n neuvosto 
hyväksyy sen ensi kesänä.

• Hankepäätösten aika on sen jälkeen, kun rahoitus 
siirtyy osaksi Suomen kansallista talousarviota.

• Lopullinen EU-rahoitus selviää kesällä 2022.
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Euroopan unioninrahoittama –

NextGenerationEU

Lisätietoja:
vm.fi/kestava-kasvu

Valtiosihteeri Maria Kaisa Aula,

puh. 050 530 9697

Finanssineuvos Laura Vartia,

puh. 0295530 228

Johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen,

puh. 02955 30545

etunimi.sukunimi@vm.fi




