
EU:n 
elpymispaketti ja 
Suomen kestävän 
kasvun ohjelma

EK:n näkemyksiä



EK: Kansallisessa rahankäytössä huomioitavat 
periaatteet
• Tuetaan talouden uudistumista. Koronan talousvaurioiden korjaaminen sekä uudistumista ja 

kasvua tukevat investoinnit on mahdollista yhdistää. Tämä edellyttää yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamista.

• Varmistettava yritysten, myös suurten yritysten mukanaolo. Tässä Business Finlandin tulisi olla 
keskeinen rahoituskanava. Hyödynnetään olemassa olevia rahoitusinstrumentteja, mutta luodaan 
tarvittaessa uusia.

• Reilu ja avoin kilpailu. Huolehditaan markkinaehtoisuudesta ja teknologianeutraaliudesta.

• Kustannustehokkuus. Massiivista rahoituskokonaisuutta on suunnattava hallitusti. On tavoiteltava 
suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia, eikä hajottaa rahoitusta pieniksi irrallisiksi puroiksi. 
Rahoituksella ei pidä paikata budjettirahoitusta eikä sille tule asettaa alueellisia allokaatioita. 
Julkisilla varoilla on mahdollista saada aikaan vipuvaikutusta.
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EK: Viestit EU-tasolle

• Varmistetaan riittävät EU-tason valvontamekanismit. 

• Sovelletaan EU:n valtiontukisääntöjä samalla tavalla eri maissa.

• Varmistetaan, että yritykset pystyvät osallistumaan muidenkin 
jäsenmaiden julkisiin hankintoihin tasapuolisilla pelisäännöillä.

• Huolena takaisinmaksuun mahdollisesti käytettävät uudet omat varat

– Toteuttamiskelpoisia, riittäviä ja vakaita, uusia tulonlähteitä on vaikea 
löytää

– Esillä olleiden esimerkkien osalta on olemassa riski, että ne lisäävät 
eurooppalaisen elinkeinoelämän kustannuksia, heikentävät 
kilpailukykyä ja johtavat kauppakumppanien vastatoimiin.
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EK:n sisältöehdotukset 
Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaan
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1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle (0,4-0,5 mrd.)

• Lisärahoitus veturiyritysohjelmaan ja uuden kumppanuusmallin hankkeille

• Teknologioiden skaalaaminen, kokeilut ja pilotointihankkeet

• TKI-infrastruktuuri (ml. digitalisaation liittyvät laitteistot, tietokannat yms.) ja sen yhteiskäyttö

• Kansallinen valmistelurahoitus eurooppalaisiin yhteenliittymiin; EU-hauissa pärjänneiden 
suomalaishankkeiden rahoitus

• Turvataan tekoäly 4.0 –ohjelman jatkuminen

• Hyödynnetään digitaalisuus koulutuksessa täysimääräisesti

• Lääkekehityksen, testauksen, diagnostiikan omavaraisuuden sekä rokotetuotanto-osaamisen 
vahvistaminen
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2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta (0,9-1,2 mrd.)

• Vähähiilisyystiekarttojen toteutuksen käynnistäminen

• Energiaintensiivisen ja muun teollisuuden sekä palveluyritysten vähähiilistämisinvestoinnit ja TKI, ml. 
hiilineutraali kiertotalous

• Sähkö- ja lämmitysjärjestelmien vähähiilistäminen

• Vähähiilisen liikenteen ja sen infran kehittäminen: biokaasun tuotanto, jakelu ja käyttö, 
biopolttoaineet; synteettiset polttoaineet; latausinfrastruktuurin tuen lisäys

• Vetytalouden kehittäminen ja käyttöönotto; mm. fossiilisia vaihtoehtoja korvataan polttoaineissa ja 
kemikaaleissa

• Hiilidioksidin talteenoton/käytön kehittäminen ja hyödyntäminen; mm. synteettiset polttoaineet ja 
kemikaalit
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3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen (0,15-0,3 mrd.)

• Pk-yritysten kansainvälistymis- ja vienninedistämisohjelma tukemaan 
yritysten digivihreää kasvua

• Käynnistetään valmistavan ja prosessiteollisuuden kansallinen 
teknologiahanke

• Perustetaan uusi Business Finland –vetoinen palveluviennin 
kehittämisohjelma Suomen elinkeino- ja vientirakenteen 
monipuolistamiseksi
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4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen (0,2-0,4 mrd.)

• Reaaliaikatalous – toteutetaan digitaalisen talousdatan saatavuuden tarvitsemat rakenteet, 
toimintamallit ja palvelut€

• Digitaalisen datan perusrakenteet - lisätään yhteiskunnan tietovarantojen yhteentoimivuutta, 
saatavuutta ja uudelleen hyödynnettävyyttä

• Digitaalisen yhteiskunnan toimintavarmuuden, kriittisten kyvykkyyksien ja luottamuksen vahvistaminen 
(tieto- ja kyberturva)

• Yritysten digiloikkaohjelma maailmanluokan asiakaskokemuksen rakentamiseksi ja markkinaosuuksien 
voittamiseksi

• Raideinvestointi Luumäki-Imatra 2. vaihe

• Digiratahanke
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5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen (0,15-0,3 mrd.)

• Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelurakenne julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä

• Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) rahoitus

• Digitaalisen työnvälityksen kehittäminen (Työmarkkinatori)

• Oleskelulupamenettelyn uudistaminen

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden 
lisääminen (0,3-0,4 mrd.)

• Kehitysohjelma julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluketjujen toiminnallisen yhteistyön 
vahvistamiseen sekä lisätään varhaista puuttumista, ennaltaehkäisyä tutkimukseen perustuen

• Digitaaliset työkalut - mm. sähköiset todistukset ja lausunnot, poissaolotodistukset, digitaaliset 
hoitopolut

• SOTE-tietojärjestelmien kehittäminen, ml. laatu- ja vaikuttavuusrekisterit 
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