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Kestävän kasvun ministerityöryhmä 22.6.2022: elpymis- ja palautumissuunnitelman 

päivitys 

Lähes alusta saakka on ollut tiedossa, että Suomen saanto elpymis- ja palautumisvälineestä tulee 

alenemaan. Osa saannosta riippuu vuosien 2020 ja 2021 BKT-kehityksestä, jonka nyt vahvistuttua komissio 

on laskenut lopulliset saannot. Suomen saanto pienenee, koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua 

paremmin. Muutos on vajaa 13 % vastaten 263:a miljoonaa euroa, jolloin lopullinen saanto on 1,8 miljardia 

euroa. Suomen alkuperäinen suunnitelma ylitti saannon 9,75 miljoonalla eurolla, joten suunnitelmaa 

päivitetään karsimalla investoinneista yhteensä 272,75 miljoonaa euroa.  

Ministerityöryhmän linjausten mukaisesti suunnitelmaa päivitettäessä otetaan huomioon pilarien välisen 

tasapainon säilyminen. Lisäksi ministerityöryhmä on linjannut, että vihreän siirtymän 50 % ja digitaalisen 

muutoksen 20 % osuuksien tulee säilyä.  

Ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 22.6.2022, että Suomen kansallisen elpymis- ja 

palautumissuunnitelma päivitetään vastaamaan Suomen lopullista saantoa tekemällä siihen seuraavat 

muutokset suunnitelman investointien euromääriin: 

Pilari 1 

Toimenpide Vähennys 

(EUR milj.) 

Päivitetty rahoitus (EUR 

milj.) toimenpiteittäin 

Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto 

ja hyödyntäminen 

20 136 

Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen 

ja vähähiilistäminen 

12 48 

Öljylämmityksestä luopuminen 70 0 

Julkinen latausinfrastruktuuri ja 

kaasutankkausverkko 

6,4 13,6 

Yksityinen latausinfrastruktuuri 20 0 

Maankäyttösektorin ilmastotoimet 1,5 8,5 
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Pilari 2 

Toimenpide Vähennys 

(EUR milj.) 

Päivitetty rahoitus (EUR 

milj.) toimenpiteittäin 

Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden 

varmistaminen 

18 32 

Virtual Finland 5 4 

RRF valvonnan tietojärjestelmä 4 5,75 

 

Pilari 3 

Toimenpide Vähennys 

(EUR milj.) 

Päivitetty rahoitus (EUR 

milj.) toimenpiteittäin 

Vahvistetaan nuorisotakuun toimeenpanoa 

kannustinmallilla kunnille 

6,5 6,5 

Välityömarkkinatoimija 8 12 

Mielenterveys ja työkyky työllisyyden ja 

tuottavuuden edellytyksenä 

1,5 14,5 

Jatkuvan oppimisen uudistus digiohjelma 14 32 

Paikalliset infrastruktuurit  4,75 25,25 

Kilpailtu rahoitus innovaatioinfrastruktuureihin 4,25 20,75 

Avainalojen vauhdittaminen 2 25 

Innovatiiviset kasvuyritykset 2 18 

Kasvun kiihdyttämisohjelma 5,4 4,6 

Teollisuuden vähähiilisen, kiertotalouden ja 

digitaalisen uudistumisen edistämisen ja 

teollisen palveluviennin kasvattamisen 

ohjelma 

1 4 

Konversio- ja hankintatuki 5 0 

Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja –

teknologia 

1 4 

Matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun 

tukeminen 

8,25 11,75 
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Pilari 4 

Toimenpide Vähennys 

(EUR milj.) 

Päivitetty rahoitus (EUR 

milj.) toimenpiteittäin 

Edistetään hoitotakuun toteutumista ja 

puretaan hoitovelkaa valtionavustusten 

kautta 

52 178 

 

Lisäksi ministerityöryhmässä sovittiin, että öljylämmityksestä luopumisen toimenpiteen poistoa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmasta kompensoidaan kansallisesti 40 miljoonalla eurolla.  

Vastaavasti yksityisen latausinfran toimenpiteen poistosta kompensoidaan vähintään puolet, eli vähintään 10 

miljoonaa euroa. Molemmat kompensaatiot toteutetaan poikkeuslausekkeen piirissä, joka on voimassa 2022–

2023.  

Varautumisministerityöryhmän vihreän siirtymän paketista vuodelle 2023 osoitettu 3,5 miljoonaa euroa 

siirretään kuluvalle vuodelle, jolloin täyssähköautoille olisi käytettävissä kuluvana vuonna 18 miljoonaa euroa. 

Uutta, lyhyttä 1–2 kuukautta kestävää tukea tulisi enää tammi-helmikuulle 2023. 
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