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Kysymyksiä ja vastauksia EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä

Mikä on EU:n elpymisväline?
Eurooppa-neuvosto linjasi heinäkuussa merkittävästä EU-rahoituksesta koronaepidemian aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin vastaamiseksi. Elpymisväline (Next Generation EU) tarkoittaa 750
mrd euron rahoitusta, josta jäsenmaille kohdennetaan 390 mrd euroa avustuksina ja 360 mrd euroa
lainoina. Rahoitus liittyy rakeenteellisiin uudistuksiin, jotka vastaavat Suomelle annettuihin ns.
maakohtaisiin suosituksiin.
Mitä ohjelmia ja välineitä EU:n elpymisväline sisältää?
Elpymisväline koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja ohjelmasta, joista suurin on EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and Resilience Facility, RRF). Välineeseen kohdistuu rahoitusta yli 670 mrd euroa (avustukset ja lainat), josta Suomen osuuden arvioidaan olevan avustuksina noin 2,3 mrd euroa.
EU:n elpymisväline sisältää myös muita EU-ohjelmia ja välineitä; rahoitusta rakennerahastoihin
(Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon
ja maaseudun kehittämiseen sekä InvestEU-, Horisontti Eurooppa - ja RescEU-toimiin. Näiden ohjelmien ja välineiden koordinointi elpymis- ja palautumistukivälineen valmistelun ja toimenpiteiden
välillä on tärkeää, koska kullakin ohjelmalla on oma valmisteluprosessinsa, aikataulunsa ja vastuutahonsa.
Miten jäsenmaat saavat elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta?
Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä kansallinen
elpymis- ja palautumissuunnitelma, joka kattaa uudistus- ja investointiohjelman ajanjaksolle
2021−2023. Suunnitelman sisältämien uudistusten ja investointihankkeiden tulee vastata eurooppalaisen taloudellisen ohjausjakson vuoden 2020 maakohtaisiin suosituksiin (kts. 2020 suositukset
Suomelle). Lisäksi otetaan huomioon vuoden 2019 suositukset.
Valmistelun tueksi on perustettu valtiovarainministeriön johdolla toimiva koordinaatioryhmä, jonka
tehtävänä on hallita EU:n elpymisvälineen kokonaisuutta sekä tukea elpymis- ja palautumissuunnitelman laatimista.
Mikä on Suomen kestävän kasvun ohjelma?
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteet.
Elpymistoimien osalta hallitus sopi budjettiriihessä laativansa Suomen kestävän kasvun ohjelman,
jonka rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen. Painopisteet ovat:


Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle



Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta



Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen



Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
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Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen



Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Lisätietoa Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja rahoituksesta: Hallituksen linjaus
Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja periaatteista jatkovalmistelulle
Miten Suomen kestävän kasvun ohjelma valmistellaan?
Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhteistyössä ja kumppanuudessa kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Valmistelun osana järjestettävissä aluetilaisuuksissa kerätään alueiden toimijoiden näkemyksiä ja ajatuksia ohjelman valmisteluun – miten Suomi elpyy ja saadaan kestävän
kasvun uralle. Alueilta toivotaan palautetta ja ideoita em. painopisteiden puitteissa siihen, millaisiin
uudistuksiin, hankkeisiin ja investointeihin elpymis- ja palautumisvälineen rahoitusta Suomessa tulisi käyttää.
Lisäksi toivotaan näkemyksiä siitä, miten voitaisiin rajata elpymis- ja palautumisvälineen toimenpiteet siten, että varmistettaisiin koordinaatio ja synergia muiden mm. elpymisrahoituksella rahoitettavien EU-ohjelmien ja -välineiden toimenpiteiden kanssa, mutta vältettäisiin päällekkäisyydet.
Mikä on aikataulu kestävän kasvun ohjelman laadinnassa?
Tavoitteena on laatia Suomen kestävän kasvun ohjelman alustava suunnitelma vuoden 2020 loppuun mennessä. Lopullinen ohjelma tulee toimittaa Euroopan komissiolle huhtikuun 2021 loppuun
mennessä.

