
Suomen kestävän 
kasvun ohjelma 
(RRF)
Rahoitusinfo: Kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöinvestointiavustus

Infotilaisuus 20.9.2021 klo 15-16



AGENDA

15.00 – 16.00

 Haun tausta
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, työ- ja 
elinkeinoministeriö

 Haun kuvaus ja periaatteet
rahoitusjohtaja Tiina Rajamäki, Business Finland

 Q&A



Kestävän kasvun ohjelma RRF

 RRF = Recovery and Resilience Facility (elpymis- ja palautumisväline)

 Ohjelmasta sovittiin EU:n jäsenmaiden kesken kesällä 2020, keskellä koronakriisiä. 
Ohjelman tavoitteena on elvyttää jäsenmaiden taloudellista aktiviteettiä. Akuuttien 
elvytystoimien sijaan/rinnalla paino isojen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemissa, 
ennen kaikkea ilmaston lämpenemisessä

 Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason 
nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita

 Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten 
yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua

 Suomi on sitoutunut ohjaamaan ohjelman rahoituksesta vähintään 50 prosenttia 
vihreää siirtymää edistäviin hankkeisiin

 Suomen ohjelma hyväksytään näillä näkymin marraskuussa



Merkittävää rahoitusta tarjolla

 Alustavan arvion mukaan Suomen osuus elpymisvälineen rahoituksesta on noin 
2 mrd euroa, josta puolet on varattu vihreän siirtymän rahoitukseen. Suomen 
lopullinen saanto määräytyy kesällä 2022.

 Business Finlandin kautta elpymisvälinerahoitusta on suomalaisille yrityksille 
tulossa 530 miljoonaa.
 150-170 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021-2023

 Ensimmäiset haut ovat avautuneet elokuussa. Vuoden lopussa on avautumassa 
isoja uuteen energiateknologiaan, energiainfrastruktuureihin sekä teollisuuden 
vähähiilistämiseen (vety ja CCU/CCS, teollisuuden prosessien sähköistäminen) 
kohdistuvia hakuja

 Näillä näkymin nyt avautuneiden kiertotalouden hakujen lisäksi ei ole tulossa 
muita kestävän kasvun ohjelmaan liittyviä saman aihealueen hakuja



Kiertotaloushankkeiden rahoitus

 Teollisuuden vihreä siirtymä -kokonaisuudessa keskeisten materiaalien ja 
teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen on varattu 
rahoitusta yhteensä 110 me.

 Rahoituksella on tavoitteena saada liikkeelle hankkeita ja investointeja, jotka 
mahdollistavat keskeisten materiaalivirtojen kierrot. Tavoitteena on myös 
edistää suomalaisten yritysten ratkaisujen pääsyä kansainvälisille markkinoille.

 110 me:n rahoituksesta 30 me on kohdennettu akkujen ja akkumateriaalien 
kierrätykseen ja toiset 30 me biotalouden kierrätysratkaisuihin. 

 Akkuarvoketjun hankkeille on elokuussa avautunut oma haku. Tässä haussa 
rahoitetaan muita kierto- ja biotalouden kierrätys- ja uudelleenkäyttöratkaisuja.


