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Teknologiateollisuuden ehdotus Suomen EU-elpymispaketin suuntaamiseksi  

Elpymispaketin tavoite on uudistaa Suomea. Valtaosa paketista tulee käyttää Suomen kilpailukyvyn 
parantamiseksi vauhdittamalla teollisuuden kestävää uudistumista ja digitalisaatiota sekä lisäämällä 
työllisyyttä ja vientiä. Valitsemalla rajallinen määrä isoja teemoja saadaan aikaan suuri vaikuttavuus. 
Toimenpiteiden on tuotava elinkeinoelämälle kilpailuetua ja vauhditettava yksityisiä investointeja, joiden 
avulla Suomen talous saadaan nopeasti ja kestävästi kasvuun. 

Toimenpiteiden kohdentaminen Euroopan Komission Suomelle esittämien suositusten mukaisesti 

1. Koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminnalla kestävän kasvun uralle, yhteensä 300 M€ 

o Uudet julkisen ja yksityisen sektorin PPP-kumppanuudet. 
o Veturiyritysohjelman jatko.  

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta, yhteensä 500 M€ 

o Käynnistetään vähähiilisyystiekarttojen toteutus ja tehostetaan kiertotaloutta.  
 Vauhditetaan vetyklusterin toimintaa ja käynnistetään vetytalouden pilotti-, demonstraatio- 

ja investointihankkeita. Vety on keskeisesti mukana EU:n energia-agendalla Vety-IPCEI -
aloitteessa.   

 Otetaan käyttöön määräaikainen kiertotalouden investointituki teollisen mittakaavan 
kiertotaloushankkeissa. Rahoitetaan uusien kierrätysteknologioiden (mm. sähkö- ja 
elektroniikkaromu, mineraalit, kuonien ja sivuvirtojen hyödyntäminen, muovien kemiallinen 
kierrätys, CCU) kehittämiseksi tarvittavat demonstraatiot ja pilottihankkeet. 

 Kehitetään energiatehokkaat vihreät datakeskukset, hajautetut pilvi- ja sumupalvelut sekä 
uudet materiaalit (grafeenit/nanosirut) ja dynaamisesti konfiguroitavat sirut. Hyödynnetään 
datakeskusten hukkalämpö.  

 Kehitetään, demonstroidaan ja skaalataan kädenjälkihankkeita, joilla on globaali 
vientipotentiaali.  

o Toteutetaan Metallinjalostajien tutkimusagenda vähähiilisyystavoitteen saavuttamiseksi.  
o Toteutetaan Meriteollisuuden vähähiilisyysohjelma. 

 Uusiutuvat polttoaineet, hybridisaatio sekä sähköistäminen ja automaatio.  
 Panostukset yhteiskäyttöiseen tutkimusinfraan ja ison mittakaavan pilottien rahoitus.  

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 100 M€ 
o Käynnistetään Pk-yritysten vienninedistämisohjelma. 

o Vientitakuiden ja muiden viennin rahoitusinstrumenttien kehittäminen kilpailijamaiden 
tasolle ja pk-yritysten vientirahoituksen vahvistaminen.   

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen yhteensä 250 M€ 
o Käynnistetään valmistavan teollisuuden kansallinen teknologiahanke, joka varmistaa keskeisen 

vientialamme kestävän tulevaisuuden.  



 Digitalisaatio, uusi valmistusteknologia ja uudet materiaalit mahdollistavat uudet innovaatiot 
ja kestävän liiketoiminnan mallit ja parantavat tuottavuutta jopa eksponentiaalisesti. Ne 
vaativat investointeja teknologiaan ja osaamiseen.  

 Hyödynnetään teollisuudessa tietoliikenneverkkojen kehitys ja vauhditetaan 5/6G-
teknologian kehittämistä tutkimuspanostuksin ja taajuuspolitiikan avulla. Datan ja tekoälyn 
hyödyntäminen yhdistettynä nopeaan tiedonsiirtoon ja digitaalisten mallien hyödyntämiseen 
tuovat uusia mahdollisuuksia optimoida prosesseja ja edistää kestävää liiketoimintaa.  

 Tehdään teollisuuden datan putkiremontti. 
o Suunnataan tukea pk-yritysten digitalisaation edistämiseen ja kestävän uuden liiketoiminnan 

investointeihin. PK-sektori synnyttää eniten uusia työpaikkoja ja mahdollistaa veturiyritysten 
toiminnan Suomessa. 

o Rakennetaan toimiva datatalous.  
 Luodaan toimivat sähköiset identiteetit myös yrityksille, toimivat OmaData-ratkaisut, 

luottamuspalvelut ja joustava sähköinen tunnistaminen, sekä tekoälyn eettiset periaatteet.  
 Kehitetään palvelut/ratkaisut dataan perustuville yritysverkostoille, kuten sääntökirjat, 

rajapinnat ja muut hyödyntämistä tukevat työkalut, sekä tehdään tarvittavat 
lainsäädäntömuutokset.  

 Vauhditetaan kehitystä ohjaamalla julkisomisteiset yhtiöt datatalouden vetureiksi omissa 
verkostoissaan.  

 Luodaan digitaalinen tuotepassi vauhdittamaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.  
 Luodaan eurooppalainen maailmanluokan kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä.  
 Kohdistetaan merkittävästi lisäresursseja AI-, digi- ja datatalouden koulutustarjonnan 

lisäämiseksi.  
 Edistetään reaaliaikatalouden (RTE) toteutumista Suomessa ja Euroopassa. RTE-ratkaisut 

edistävät taloushallinnon, kirjanpidon ja verotuksen digitalisointia, automatisaatiota ja 
tehostamista, sekä harmaan talouden ja rahanpesun torjumista. RTE edistää EU:n 
digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuutta, Euroopan kilpailukykyä ja jäsenmaiden 
veronkannon tehokkuutta. 

 Avataan laajasti kaikkien liikennemuotojen julkisten tahojen keräämä liikennedata 
reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi.  

o Vahvistetaan digitaalista infrastruktuuria rakentamalla nopeita kuituyhteyksiä.  
o Suuret väyläinfrainvestoinnit tulisi rahoittaa valtion budjettikehysten puitteissa. Elpymispaketista 

rahoitettavien täsmäinvestointien tulee tukea parhaalla tavalla elinkeinoelämän kansainvälistä 
kilpailukykyä. Tuemme EK:n pitkän tähtäimen visiota väyläinvestointien kokonaisuudesta.  

5. Työmarkkinauudistukset ja työllisyys: Yhteensä 100 M€ 
o Suunnitellaan ja käynnistetään uudelleentyöllistymisen ja yrittäjyyden tukiohjelma, jossa 

hyödynnetään ajasta ja paikasta riippumattoman työn kasvavat mahdollisuudet. 
o Kehitetään dataan ja tekoälyyn perustuva järjestelmä työllistämisen edistämiseen, osaajatarpeiden 

ennakointiin sekä täydennys- ja muuntokoulutuksen ennakoivaan suuntaukseen. Kehitetään 
digitalisaatiota edistävää jatkuvan oppimisen tarjontaa järjestelmän tuottaman tiedon pohjalta.  

6. Sote-palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen 50 M€ 

o Käynnistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen kehitysohjelma, jonka avulla parannetaan 
merkittävästi sote-sektorin palvelutasoa, ennakointikykyä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.  
 Uuden terveysteknologian, datan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä digitaaliset ratkaisut sote-

sektorin tuottavuuden ja palvelutason parantamiseksi.  
 Edistetään teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä kotimaassa niin terveydenhuollon 

toimintayksiköissä kuin myös koti- ja palveluasumisessa ja vapautetaan terveydenhuollon 
henkilöstön kapasiteettia muihin prioriteetteihin.  



 Edistetään datan harmonisointia ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja tietoaltaiden 
kansallista yhteentoimivuutta. 

 Varmistetaan tiedon hyödyntäminen primaarikäytön lisäksi Findatan luvittamana 
toissijaisissa käyttötarkoituksissa. 

 Vauhditetaan skaalautuvia yksilöllistetyn lääketieteen ja genomilääketieteen 
ekosysteemihankkeita osana Suomen sote-uudistusta. Ekosysteemihankkeita tukemalla 
saadaan Suomeen 10.000 työpaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.  

Elpymispaketista tuettavien julkisten hankintojen tulee olla innovatiivisia, elinkaarikestäviä ja avoimia 
eurooppalaisilla toimijoille/konsortioille. Tämä pätee koko Euroopassa. Hankkeiden eurooppalaisten 
arviointikriteereiden tulee edistää yhteistyötä ja parhaiden ratkaisujen skaalautumista jäsenmaiden välillä.  

EU-tasolla on tärkeää koordinoida ja varmistaa, että elpymispaketin käytössä eri jäsenmaat soveltavat 
valtiontukisäädöksiä yhteneväisellä tavalla.  

Lisätiedot:
Matti Mannonen johtaja, innovaatiot ja talous 
puh. 040 544 7047 


