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RRF-rahoituskokonaisuus Business Finlandissa

EU:n elpymisväline (Next Generation EU) vauhdittaa 
ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista 
koronakriisistä. Elpymisväline jakaantuu seitsemään 
ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF 
– Recovery and Resilience Facility) on kooltaan 
ylivoimaisesti suurin.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa 
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka vauhdittaa 
kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä 
tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman 
rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Ohjelman toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021-2023. 
Business Finlandille on esitetty myöntövaltuuksia noin 
530 miljoonan euron arvosta Suomen kestävän kasvun 
ohjelmasta. 
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Suomen alustavan elpymissuunnitelman 
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Business Finlandin vastuut

• Kiertotalouden 
investointiavustus

• Vetytalous 
• Teollisuuden prosessien 

sähköistäminen
• Energiateknologian 

käyttöönotto
• Vähähiilinen rakennettu 

ympäristö

• Kärkiteknologioiden 
vauhdittaminen (esim 6G 
kokeiluympäristöt, 
mikroelektroniikka IPCEI)

Työllisyys ja työmarkkinat
• Digitaalinen infrastruktuuri osaajien 

maahanmuuton tueksi 

TKI
• Veturiyritysrahoitus
• Tulevaisuuden avainalat
• Kokeiluympäristöt 
• Kasvuyritysten innovaatiotuki

Koronasta kärsineet alat, kasvun kärjet
• Suomesta kestävän matkailun 

mallimaa 
• Suomesta älykäs matkakohde
• Luovien alojen pilotit
• Vähähiilinen vienti
• Terveys ja hyvinvointi vienti



23.8.-30.11.2021
Akkuteollisuus

15.9.2021-15.12.2021

Kierrätys ja uudelleenkäyttöinvestoinnit

16.4.-30.9.2021  - JATKOSSA HAKU KOLMEN KUUKAUDEN VÄLEIN

Vetureiden kumppanuushankkeet 

2.6.-1.9.2021 

Veturiyrityshanke

11.6-4.7. 2021 

Vety IPCEI

12.7.-23.8.2021 

Mikroelektroniikka IPCEI

3.8.-31.8.2021 

Luovien alojen aiehaku

2021 2022

HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU

23.8.-15.10.2021 

Kasvuyritysten innovaatiotuki (jatkuva haku) 

23.8.-15.10.2021 / 31.3.2022

Vähähiilinen rakennettu ympäristö 

15.9.-31.10.2021

Luovien alojen haku

2022

Tutkimusinfrastruktuuri-rahoitus, innovaatioklusterirahoitus

2022

Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu 





DNSH-vaatimukset

 Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on 
täytettävä ns ”Do No Significant Harm”- vaatimukset 

 EUn elpymisvälineessä (Recovery and Resilience Facility, RRF) on vaatimus siitä, 
että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa

a) ilmastonmuutoksen hillintä 

b) ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

c) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu 

d) siirtyminen kiertotalouteen, ml. jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 

e) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen 

f) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen



Rahoituksen hakeminen
 Valinta tehdään sähköisessä hakemusjärjestelmässä, perustiedot sivun alalaidassa olevalla ”RRF-

Suomen Kestävän Kasvun ohjelma” valikossa. Alasvetovalikosta valitaan oikea teema, johon hakemus 
kuuluu. 

 Hakemuksella näkyy vain avoimena olevien RRF-hakujen tunnisteet

 RRF-tunnisteen valinnan jälkeen asiakkaalle aukeaa kuutta eri ympäristötavoitetta koskevat 
kysymykset vastattavaksi hakemuksen perustiedot –sivulle. 



ON AIKA 
AJATELLA ISOSTI

BUSINESS FINLAND NÄYTTÄÄ 
TIEN TULEVAISUUTEEN

PYSY KUULOLLA 
Tilaa uutiskirje 

TUTKI MAHDOLLISUUKSIA 
Tutustu sivustollamme alallesi oleelliseen lisätietoon

OLE YHTEYDESSÄ
Ota yhteyttä sivustomme kautta

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-
kestavan-kasvun-ohjelma

https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/bf-tilaa-uutiskirje/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/

