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Suomen kestävän kasvun ohjelma 2022-2025

• tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden 
mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kasvua

• Ohjelman tavoitteena on
• vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
• kasvattaa tuottavuutta
• nostaa työllisyysastetta
• nopeuttaa hoitoon pääsyä
• edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten 

tasa-arvoa
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Elpymis- ja palautumistukiväline (RRP)

• Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU)

• Jakautuu seitsemään ohjelmaan, joista RRP on ylivoimaisesti suurin

• Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP -suunnitelma) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 
EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti 29.10.2021

• Suomen suunnitelma kokonaisuudessaan: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176

• Valtiovarainministeriön sivuilta: https://vm.fi/kestava-kasvu

• Euroopan komission sivuilta: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/recoverycoronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-finland_en

• Uusi hankeopas STM:n toiseen valtionavustushakuun vuosille 2023–2025 : 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164312

• Hakuaika 6.10.2022 saakka 
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Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu 

neljälle pilarille

1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja 
hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta 
ja tuodaan palvelut kaikkien saataville 

3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun 
vauhdittamiseksi

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden 
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

• https://vm.fi/kestava-kasvu
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PILARI 4PILARI 3

Investointi 1.

- Hoitotakuu toteutuminen 
- Palveluvelan purku sosiaali- ja 

terveydenhuollon hoidoissa ja 
kuntoutuksessa 

Investointi 2. 

- Edistetään hoitotakuun 
toteutumista vahvistamalla 

ennaltaehkäisyä ja ongelmien 
varhaista tunnistamista

Investointi 3. 

- Vahvistetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

kustannusvaikuttavuutta tukevaa 
tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista

ohjausta

Investointi 4.

- Otetaan käyttöön hoitotakuuta 
edistävät palvelumuotoillut

digitaaliset innovaatiot

Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä 
puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali-

ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus-, ja palveluvelkaa

Vauhditetaan työllisyysasteen nostoa, edistetään 
osaamistason nousua, vahvistetaan TKI infrastruktuurien 

yhteiskäyttöisyyttä

Investointi 2.

Työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentaminen

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/ips-sijoita-ja-valmenna-kehittamishanke


Investointi 4 projektit

INVESTOINTI 4

10. ITSE- JA OMAHOITO JA  ASIOINTI
(Itse- ja omahoidon tuki 
Omatietovarannolla ja 
asiointipalveluilla työsuunnitelma)

13. Sähköinen ajanvaraus 
työsuunnitelma

8. Yhteinen mobiilipalvelu 
työsuunnitelma

9. Mobiilisovellusten ja digitaalisten 
palvelujen arviointi ja 
hyödyntäminen työsuunnitelma

14. Asiakaspalautteen keruu 
työsuunnitelma

19. Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen 
itsearviointiväline työsuunnitelma 
(kytkös Pilari 3)

15. Digitaalinen asiakas- ja 
palveluohjauksen työsuunnitelma 
(palveluluokitus)

16. Hoidon seurannan 
tietorakenteet työsuunnitelma

17. Palveluketjujen ohjaus ja 
koordinaatio työsuunnitelma, 
mm. toiminnanohjausjärjestelmät

18. Väestön palvelutarpeen 
ennakointi edistyneiden 
tietojohtamisen ratkaisuissa

Kansalaisen 
digi

Ammattilaisen, 
järjestämisen digi

Johtaminen ja 
tietopohja

INV.1

1. Kansallinen koordinaatio ja 
läpimurtovalmennukset 
käytännön toimijoille

INV.2

12. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kansallinen 
palvelukonsepti työsuunnitelma, INV2  
painopiste

INV.3

4. Kirjaamisen kansallinen 
kehittäminen työsuunnitelma
+ tiedon laatu

PPSHP

DigiFinland 

yhteistyö
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Taustaa projektille
• Keväällä 2022 valmistui Hyvinvointitietojen ja Omatietovarannon jatkokehityksen 

konseptointi.

• Konseptissa kuvattua kehittämispolkua on tarkoitus tässä projektissa tarkentaa ja toteuttaa.

• Kehittämispolun haasteita, joita konseptissa nostettu:

• Sertifiointivaatimus

• Asiakastietolain edellyttämä sertifiointivaatimus voi olla hyvinvointisovellustoimittajille liian korkea kynnys liittyä 

Omatietovarantoon.

• Korvattavuus

• Kynnyskysymyksenä voi olla korvattavuusmallin selvittämisen aikataulu ja linjaus, että lähdetäänkö mallia 

selvittämään. Haasteena voi olla, että liittyvätkö hyvinvointisovellukset Omatietovarantoon.

• Konseptin ratkaisukuvaukset

• Miten ja mitkä konseptissa esitetyt ratkaisukuvaukset saadaan toteutettua. Jollakin tavalla ammattilaisten tulee 

päästä hyödyntämään Omatietovarannossa olevia hyvinvointitietoja sosiaali- ja terveydenhuollon prosessissa.
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Projektin keskeiset tavoitteet

• Kansalainen

• Palveluita sujuvoitetaan

• Osallistaminen parantuu

• Mahdollistetaan omaehtoinen terveyden

edistäminen ja ylläpitäminen

• Palvelujärjestelmä

• Toiminta parantuu

• Resurssit voidaan suunnata henkilökohtaista
tukea tarvitseville

• Tuetaan siirtymää hoidosta ennaltaehkäisyyn

• Ammattilainen

• Hyödyntää sujuvasti:

• Hyvinvointitietoja

• Kansalaisen tuottamia omia tietoja

8.9.20228 |



Projektin sidosryhmät

Projektin sisäiset sidosryhmät

• THL: Kanta-palveluiden asiantuntijat, koodistopalvelu

• RRP-projektit jotka linkittyvät tähän projektiin

Projektin ulkoiset sidosryhmät

• Kela

• Hyvinvointialueiden RRP hanketoimijat

• Hyvinvointisovellus – ja asiakastietojärjestelmätoimittajat

• DigiFinland ja asiointipalvelujen kehittäjät

• Kansalaiset
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Projektin tuotokset
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• Määrittelyt

• Asiointi- ja omahoitopalveluiden
perusvaatimusten määrittelyt

• Sisältää mm. kansalaisen palveluiden piirissä 
tuottamien tietojen hallinnan vaatimukset 

• Hyvinvointitietojen sote-palveluissa ja 
ammattilaisilla hyödyntämisen määrittelyt ja 
toimintamallit (sisältää mm. 
hyvinvointitietojen luovutus sote-
ammattilaiselle)

• Työ käynnistynyt

• Asiakastietojen
hyödyntämisen jatkomäärittelyt
hyvinvointisovelluksille ja toimintamallit
(sisältää mm.  asiakastietojen luovutus hv-
sovelluksille)

• Työn ajoitus alustavasti 2023 THL/Kela

8.9.2022

• Hyvinvointitietojen ja Omatietovarannon
jatkokehityksen konseptoinnin kehittämispolun
tarkentaminen / toteutus

• Selvitykset

• esim. hyvinvointisovellusten korvattavuus- ja 
liiketoimintamallit

• Suunnitelma mitä toteutetaan mm.  v. 2023-2025

• Miten Omatietovaranon hyvinvointitiedot ovat sote-
ammattilaisen hyödynnettävissä (tietojärjestelmissä)?

• Kansalaisella on eri mahdollisuuksia tallentaa / 
hyödyntää hyvinvointitietoja: Omakanta, Kansallinen
kansalaisen mobiilisovellus, asiointipalvelut, 
hyvinvointisovellukset

• Omakannan uudet ominaisuudet; priorisoitujen 
hyvinvointitietojen tallennus Omakannan kautta

• OTV tietosisältöjen kehittämisen prosessikuvaus

• Sote KA tarvittavat täsmennykset ja täydennykset

Huomioitavaa: tuotokset ovat alustavia ja ne voivat vielä 

muuttua, ennen lokakuun THOR:n hyväksyntää



Euroopan unionin rahoittama –

NextGenerationEU

Kiitos-dia

Kiitos!
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