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Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuet sekä markkinaehtoinen 
rahoitus koronapandemiasta kärsineille yrityksille.

17.12.2020Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 2



Kustannustuen toinen vaihe
- Hallitus linjasi neuvottelussaan 29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen 

mahdollisuus hakea toimialasta riippumatonta kustannustukea, sillä korona-
pandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille

- Yksi keinoista tukea yrityksiä koronapandemiassa

- Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa 
vaikeassa taloustilanteessa sekä vähentää konkurssien määrää ja saada yrityksille 
lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen

- Valmistelu yhteistyössä ministeriöiden ja tukiviranomaisen kanssa

- Tuen pääperiaatteet säilyvät ennallaan
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Keskeiset muutokset tuen ehtoihin
- Tuen ala- ja ylärajaan ei esitetä muutoksia 
- Liikevaihdon minimiraja esitetään poistettavaksi
- Tukikautta esitetään pidennettäväksi 
- Vertailukaudeksi esitetään tukikautta vastaavaa ajankohtaa 2019
- Laskentamallin esitetään pysyvän samanlaisena
- Hyväksyttäviin kuluihin esitetään laajennusta
- Palkkakuluihin lisäksi toiminimiyrittäjien palkkakulut (hakemus)
- Kuluja hyväksytään yhteensä enintään kuukausitasolla keskimääräisen 

liikevaihdon verran
- Yhteensovittaminen muiden koronatukien kanssa poistetaan
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Suomen Kestävän kasvun ohjelman (RRF) 
kansallisen valmistelun alustava aikataulu

Kuulemiset ja 
sidosryhmäkeskustelut 

(syys-lokakuu)
Selonteko eduskunnalle 

(marraskuun loppu)
Ohjelman luonnos 

komissiolle 
Lopullinen ohjelma 

komissiolle 
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TEM-sidosryhmäkeskustelut 16.–18.9.

Maakuntakierros 21.9.–28.10.

Kuulemiset, ml.:
- Kaupungit 26.10.
- Yritykset 21.10.
- Temaattiset

Selonteon sisällön laatiminen

Ohjelman sisällön laatiminen

Dialogi komission kanssa ohjelman sisällöstä

Ohjelman viimeistely

Talpol minva

EU-minva

Jatkuva sidosryhmäyhteistyö



Kansallinen valmistelu

Selonteon sisällön laatiminen 
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Suomen RRF-painopistealueet:
1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta
2. Vihreä siirtymä
3. Kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
4. Kestävä infrastruktuuri ja digitalisaatio
5. Työmarkkinat ja työelämän kehittäminen
6. Sote-palveluiden saatavuus ja kustannusvaikuttavuus

Kunkin painopisteen alla määritellään:
• Tavoitteet, välitavoitteet ja mittarit
• Alustavia yleisellä tasolla olevia ehdotuksia 

uudistuksista ja investoinneista
• Miten tavoitteita tuetaan muiden 

elpymisvälineeseen liittyvien ohjelmien kautta
• Millä tavalla tukee horisontaalisia tavoitteita

Elpymisvälineen lisärahoitus:
• REACT-EU 
• JTF
• Maaseudun kehittäminen
• RescEU
• (InvestEU)
• (Horisontti Eurooppa)

Kunkin ohjelman osalta tiivistetysti:
• Ohjelman tavoitteet sekä avustuksen 

myöntämiseen liittyvät kriteerit
• Suomen saanto ja mahdollinen kansallinen 

omarahoitus
• Mahdolliset kansalliset painopisteet 

ohjelman sisällä ja kuvauksia mahdollisista 
hankkeista



Painopistealueet ja alustava kohdennus:
Hallituksen linjaus 16.9.2020, EU:n elpymis- ja 
palautumisväline
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1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle 0,4–0,5

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 0,9–1,2

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 0,15–0,3

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 0,2–0,4

5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen 0,15–0,3

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja 
kustannusvaikuttavuuden lisääminen 0,3–0,4

Yht. 2,33*

Mrd. euroa



Suomen kestävän kasvun ohjelma edistää 
uudistumista ja tuottavuutta 

• Ohjelmalla edistetään sekä nopeavaikutteista elpymistä että pitkällä aikavälillä 
välttämätöntä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. 

• Uudistukset ja investoinnit vauhdittavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, vahvistavat 
tuottavuutta ja talouden kasvupotentiaalia sekä nopeuttavat tarpeellisia 
rakennemuutoksia. Vahvistaa sosiaalista ja alueellista eheyttä.

• Keskeisenä osana on vihreän siirtymän ja energiasektorin murroksen vauhdittaminen 
innovatiivisin ratkaisuin ja uuden teknologian avulla. 

• Ohjelmasta vähintään 50 prosenttia kohdistetaan vihreän siirtymän investointi- ja 
uudistuskokonaisuuksiin. 

• Vahvistetaan digitalisaatiota yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ja toimintavarmuuden 
turvaamiseksi ja Suomen kilpailukyvyn nostamiseksi. 

• Osaamiseen ja tutkimukseen panostamalla nostetaan talouden pitkän aikavälin 
kasvupotentiaalia. Suomi nousee vahvuusaloillaan globaaliin eturintamaan. 
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Kiitos
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