
EU:n elpymis- ja 

palautumistukiväline (RRF) 

OKM:n hallinnonalalla: 

yleiskatsaus & kulttuuri- ja luovien 

alojen rakennetuki



EU:n elpymis- ja palautumistukiväline Suomessa: lähtökohdat

• Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutusta tuetaan EU:n 

elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF)

➢RRF:llä on tavoitteena pitkän aikavälin rakenneuudistukset ja 

kasvupotentiaalin vahvistaminen

➢EU ohjaa toimeenpanoa RRF-asetuksella, joka on pohjana 

jäsenmaiden kansalliselle RRF-toimeenpanon 

lainsäädännölle

➢Suomessa RRF-toimeenpanon HE on VM:n 

lausuntokierroksella, määräpäivä 1.2.2022

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7985ad0e-1579-4856-aec5-be130489c3e4


EU:n elpymis- ja palautumistukiväline Suomessa: lähtökohdat
• Kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) pohjana RRF-

rahoituksen saamiseen

➢ Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaa

➢ RRP:ssä on otettu huomioon EU-ohjausjakson yhteydessä annetut 
maakohtaiset suositukset sekä EU-ohjausjakson mukaiset kansalliset 
uudistusohjelmat, energia- ja ilmastosuunnitelmat, alueelliset 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevat suunnitelmat, 
nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmat sekä unionin rahastojen 
kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat

➢ EU:n neuvosto hyväksyi Suomen RRP:n 29.10.2021

➢ Elpymis- ja palautumissuunnitelman uudistukset ja investoinnit on 
saatettava päätökseen viimeistään 31.8.2026
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RRF-rahoitus

➢ Suomen osuus tukivälineestä saatavasta rahoituksesta on noin 2,1 miljardia euroa

➢ Jäsenvaltioiden enimmäisrahoitusosuudet varmistuvat lopullisesti kesäkuun 2022 
loppuun mennessä komission Suomelle vahvistamissa operatiivisissa järjestelyissä

➢ Valtion vuoden 2022 talousarvioon vastaavia määrärahoja sisältyy yhteensä 647 M€ 
(lähes viidellekymmenelle eri menomomentille)

➢ vuodelle 2023 yhteensä 620 M€ 

➢ vuodelle 2024 yhteensä 421 M€

➢ vuodelle 2025 yhteensä 194 M€ 

➢ vuodelle 2026 yhteensä 74 M€

➢ Suomi on saanut EU:lta ennakkomaksatuksena 13 % Suomen enimmäissaannosta 
(271 M€)
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OKM:n hallinnonalan toimien kohdentuminen: 

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (30 M€)

Rakennetuella:

1) vahvistetaan kulttuurialojen ja luovien alojen ekosysteemejä, uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä sekä digitalisoitumisen
edellyttämien innovaatioiden syntymistä 

2) edistetään korkean arvonlisän toiminnan, tuotteiden ja palveluiden 
uusiutumisen sekä työn tuottavuuden vahvistumista

Rakennetuen kohde:

• kulttuuri- ja luovien alojen yritykset
• yhteisöt
• muut kulttuuri- ja luovien alojen toimijat 
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OKM:n hallinnonalan toimien kohdentuminen: 

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (30 M€)

Tavoitteena on, että: 

• rakennetuen kohteena olevat tahot voivat sopeutua 

koronapandemian vaikutuksiin 

• pystyvät kehittämään muuttuneisiin ja vaikeasti ennakoitaviin 

olosuhteisiin sopivia innovatiivisia palveluja sekä tuotanto- ja 

toimintamalleja toimialojen elvyttämiseksi ja kansainvälisen 

kilpailukyvyn vahvistamiseksi 

Rakennetuella edistetään merkittävästi digitalisaatiota.
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OKM:n hallinnonalan toimien kohdentuminen: 

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (30 M€)

• Rakennetuki (30 M€) myönnetään valtionavustuksina OKM:stä. 

• Se kohdennetaan hakujen perusteella vähintään 85 hankkeelle 

vuosina 2021—2024. 

• Lisäksi Business Finlandin rahoitus (10 M€) kohdistuu 

innovaatiorahoituksena yrityksille.
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Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (OKM): 

tarkoitus

• Tuetaan kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä ja muita 

toimialojen avaintoimijoita: 

• sopeutumaan koronapandemian vaikutuksiin ja vaikeasti ennakoitaviin 

olosuhteisiin 

• uudistamaan ja kansainvälistämään kulttuuri- ja luovien alojen palveluita 

sekä tuotanto-, jakelu- ja yhteistyörakenteita
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Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (OKM) / 

yleiset kriteerit: kohti v. 2022 hakua
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1. Elpymis- ja palautumistukivälineen ”yleiset” kriteerit

• Digitalisaation edistäminen (kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen tuki 
sidottu koko suunnitelman digitavoitteeseen)

• Ei merkittävää haittaa (Do no significant harm, DNSH) -periaatteen noudattaminen

• Hanke ei saa sisältää toimia, joista aiheutuu merkittävää haittaa hankkeen aikana tai sen jälkeen EU:n 
taksonomia-asetuksessa määritellylle kuudelle ympäristötavoitteelle:

• Ilmastonmuutoksen hillitseminen

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

• Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

• Kiertotalous, mukaan lukien jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

• Ilman, veden tai maaperän pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen

• Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen



Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki / 

tukikohtaiset kriteerit (OKM): aihioita

2. Käytännön toteuttamista koskevat kriteerit, esim.

• ammattitaito ja kokemus; edellytykset ja valmiudet hankkeen toteuttamiseen

3. Sisältöä ja vaikuttavuutta koskevat kriteerit, esim.

• todennettu kehittämistarve 

• hankkeen innovatiivisuus ja  osallistavuus

• ekosysteemisyysvaikutukset

• digitaalisten tietovarantojen, sisältöjen, välineiden ja toimintatapojen kehittäminen ja 

hyödyntäminen

• tuotosten skaalautuvuus, kansallinen ja kansainvälinen merkittävyys sekä potentiaali vakiintua 

rakenteellisiksi ratkaisuiksi
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Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen 1. 

kierroksen anti ja kohti seuraavaa

• Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 184 / runsaat 50 milj. 
euroa.

• Tukea myönnettiin (Q4/2021) 4 milj. euroa 20 hankkeelle, jotka 
edustavat av- ja elokuva-alaa, arkkitehtuuria, esittäviä taiteita (musiikki, 
teatteri, tanssi, sirkus), muotoilua, museoita ja kulttuuriperintöä sekä 
visuaalisia taiteita. 

• Hankkeissa edistetään myös laajasti kulttuurin alan palveluiden 
kehittämistä, kulttuurivientiä sekä tekijänoikeustiedon hallintaa ja 
hyödyntämistä.

• Seuraava haku 2022 (n. 14 milj. euroa); haut myös 2023 (n. 9 milj. 
euroa ja 2024 (n. 3 milj. euroa)
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Lisätietoja

Minna.Karvonen@gov.fi

Sanna.Kayhko@gov.fi

Kimmo.Aulake@gov.fi

Tapani.Sainio@gov.fi


