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Suomi tarvitsee investointisuunnitelman kestävän kasvun ja EU-yhteistyön 
vauhdittamiseksi  

Pandemia on korostanut entisestään uudistumiskyvyn, innovaatioiden, digitalisaation, 

vihreän teknologian ja resilienssin merkitystä. Nämä teemat ovat kiitettävästi esillä Saksan 

puheenjohtajuuskauden ohjelmassa. EU:n elpymisrahaston tarkoituksena on tukea EU-

alueen talouden elpymistä pandemian jälkeen sekä edistää ilmastopolitiikan tavoitteita ja 

Euroopan digitaalista kilpailukykyä. Myös useiden EU:n teollisuus- ja digistrategioissa 

mainittujen eurooppalaisten allianssien ja strategisten arvoverkkojen (IPCEI) valmistelu 

etenee vauhdilla.  

 

Komission viimeisimmän talousennusteen mukaan euroalueen talous supistuu tänä vuonna 

8,7 prosentilla ja kasvaa ensi vuonna 6.1 prosentilla. Komission ennusteiden mukaan 

Suomen ensi vuoden talouskasvu on EU-maista kaikkein hitainta. EIB totesi v. 2019 

raportissaan, että ilmastonmuutoksen hidastamiseen tarvittavaa teknologiaa 

kehitetään EU:ssa Kiinaa ja Yhdysvaltoja vähemmän. Eurooppa on jäämässä 

jälkeen myös digitaaliteknologiassa ja sen hyödyntämisessä.  

 

EU:n elvytyspaketin rahoitus tuleekin kohdistaa projekteille, jotka vauhdittavat kestävää 

kasvua ja parantavat yritysten kansainälistä kilpailukykyä myös pidemmällä aikavälillä. 

Suomi tarvitsee investointisuunnitelman kestävän kasvun ja EU-yhteistyön 

vauhdittamiseksi. Alustavien aikataulujen mukaan komissio edellyttää jäsenmailta 

investointisuunnitelmia jo syksyllä 2020. 

 

• Suomen tulee valmistella Recovery & Recilience Facilityn (RRF) mukainen 

investointisuunnitelma elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyönä. Teollisuuden 

vähähiilisyystiekartat ja digihankkeet tarjoavat hyvän lähtökohdan 

investointisuunnitelmalle. Liittymäkohdat muiden sektoreiden vähähiilisyystiekarttoihin ja 

uudenlaisen kasvun mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää.  

 

• Jäsenmaiden investointisuunnitelmien tulee kohdistua Euroopan kilpailukyvyn 

vahvistamiseen. Niiden toteutuksen tulee tapahtua jokaisessa jäsenmaassa 

pääsääntöisesti EU-laajuisten avoimien hakujen ja julkisten hankintojen menettelyin. 

Näin eurooppalaiset yritykset pääsevät tarjoamaan parhaita ratkaisuja 

ilmastonmuutoksen torjuntaan ja digitalisaatioon. Avoin kilpailu parantaa 

Euroopan kilpailukykyä.  

 

• Suomen tulee edistää aktiivisesti koordinaatiota jäsenmaiden ja komission välillä 

investointisuunnitelmien valmistelussa. Projektien valintaprosessien ja kriteereiden tulisi 

olla eri jäsenmaissa yhteismitallisia ja tavoitteena tulee olla merkittävien 

arvoverkkojen, ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen Euroopassa.   

  

• Teknologiateollisuus pitää tärkeinä Saksan puheenjohtajuuskauden ohjelmassa olevia 

eurooppalaisia alliansseja, strategisia arvoverkoja ja mahdollisia IPCEI-hankkeita: 

Hydrogen Tech, Low Carbon Industries, Data Cloud and Platforms. Suomen tulee 

osallistua näihin ja sitoa ne kansalliseen investointisuunnitelmaan. Kansallinen 
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valmistelurahoitus on varmistettava kuten tehtiin Batteries IPCEI-hankkeen kohdalla 

(IPCEI = Important Projects of Common European Interests).  

 

• Suomen tulee myös vaikuttaa siihen, että Advanced Manufacturing nostetaan 

alueeksi, jolla EU tavoittelee kansainvälistä johtajuutta ja edistää allianssien ja 

innovaatio- ja liiketoiminta-arvoverkkojen syntyä. Advanced Manufacturing -teknologiat 

ja -yritykset tuottavat suuren osan eri sektoreiden innovaatioista EU:ssa ja Suomessa. 

Teknologiateollisuus selvittää paraillaan tämän alueen yritysverkostoja, 

teknologiakehitystä ja investointiprioriteetteja.     

 

Lisätietoja:  
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