
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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16.4.2021 Teknologiateollisuus

• 155M€ energian siirto (verkot, kaukolämpö, kaasut, teknologia)

– Uusi ohjelma, säädösvalmistelu ja notifikaatiot 2021, haut käyntiin sen 

jälkeen, isot haut etupainotteisesti TEM/BF

• 155M investoinnit energialaitoksiin

– Enegiatukiasetuksen muutos tai uusi asetus, TEM

– Mahdollisesti aiehaku 2021 jo asetusmuutosten valmistelun aikana

• 150M vetytalousinnovaatiot ja –investoinnit

– BF nykyiset ohjelmat

– BF Vety-ipcei aiehaun perusteella – jos vety-ipcei toteutuu -> 

investointiavustukset teollisen mittakaavan hankkeisiin alkaen 2022

• 60M prosessien sähköistäminen ja fossiilisista luopuminen

– TEM, BF energiatuki ja kiertotalouden investointituki

• 110M materiaalien & sivuvirtojen kierrätys (bio 30, akku 30) BF

• Edellisistä ”TKI:n osuus 40-50 %” = 250-300 M€ ?
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• 70M öljylämmityksestä luopuminen

– Yksityiset ja yritykset

– Yrityksille 20-25% muuntokustannuksista

• 40M ilmasto-kiradigi-investoinnit ja kokeilut

– YM, KIRA-foorumi

• 20M julkinen lataus- ja tankkausinfra: Energiavirasto

• 20M yksityinen latausinfra taloyhtiöissä ja työpaikoilla: ARA

• 30M ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut (kipsiä 

pelloille, ravinteiden kierrätys, soiden ennallistaminen):  Varsinais-

Suomen ELY
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• 85M€ digirata-kulunvalvontajärjestelmä: Väylävirasto

• 50M laajakaistayhteydet yksityisille ja yrityksille alueille, 

missä ei toteudu markkinaehtoisesti: Traficom, kunnat

• 14M reaaliaikatalous /PRH

• 9M virtual finland: työperäisen maahanmuuton ja 

ulkomaisten yritysten investointien digitaalinen tukialusta: 

viranomaisten välinen yhteistyöfoorumi

• 25M kärkiteknologiat (mikroelektroniikka-ipcei 15M, testaus-

ja kokeiluympäristöt 10M): BF

• 14M huoneistotietojen digitalisaatio (taloyhtiöt): 

Maanmittauslaitos

• 20M rahanpesun esto, kyberturvan parantaminen ja 

harjoitukset

Pilari II: digitalisaatio
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• 170 M€ työllisyys: pohjoismainen työvoimapalvelumalli ja 

digitaalinen infra 90, työperäinen maahanmuutto 20, nuoret 13, 

osatyökykyiset, työkyvyn vahvistaminen, mielenterveys 47

• 105M Osaamistason nosto: jatkuva oppiminen 44, korkea-koulujen 

aloituspaikat 15, jatkuvan oppimisen digi 46

• 267M TKI, tutkimusinfra ja pilotointi: 

– Veturihankkeet BF 100 

– Tulevaisuuden avainalat SA + BF 72

– Innovatiiviset kasvuyritykset BF 20

– Tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuri: SA kansalliset 20 ja paikalliset 

30, BF yritysten infra 25 

• 94M vientiohjelmat: pienyritykset ELY 10, kulttuuri ja luova 40 

muut BF 24 matkailu 20

Pilari III: työllisyys ja osaaminen
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• 300 M€ Hoitotakuu ja palveluvelan purkaminen

– Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan 

koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa 230 M

– Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla monialaisia 

kynnyksettömiä palveluja, ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista 

tunnistamista 30 M

– Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja 

vaikuttavuusperusteista ohjausta 40 M

• 100 M€ Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 

yllämainittuihin tavoitteisiin liittyen

Pilari IV: SOTE-palvelut
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• Alustava suunnitelma toimitettu komissiolle 15.3.

• Lopullinen suunnitelma toukokuun puolivälissä

• Suomi aikoo hakea ennakkomaksatusta 13 prosentin 

osuudelle kokonaispaketista ~260 M€

• Lisätalousarvio toukokuussa – ennakkomaksatuksen 

piirissä olevat?

• Komissio käsittelee kesä-heinäkuussa

• Eurooppa-neuvosto hyväksyy aikaisintaan heinäkuun 

lopussa

• Lisätalousarvio syyskuussa – eduskunta palaa 

kesätauolta 7.9.

• Toteutus alkaa loppuvuodesta, ennakkomaksatuksen 

piirissä olevat toimet ehkä jo aiemmin

Aikataulu


