Hanketuen ja yhteiskehittämisen
yleisinfo alueille
Suomen kestävän kasvun ohjelma
18.5.2022
#KestäväKasvu

Tässä esityksessä
• 13.00-13.10 THL:n hanketukikokonaisuuden esittely: Aija
Lähdesmäki
• 13.10-13.30 Kehittämispäälliköt esittäytyvät
• 13.30-14.00 Investointien esittelyt
• Investointi 1: Heli Mattila
• Investointi 2: Pia Hakamäki

• Investointi 4: Marika Pentikäinen

• 14.00-14.25 Innokylän tuki alueille: Sari Eskelinen

• Tulevia tapahtumia
2 | 18.5.2022

Tilaisuuden info
• Infon materiaali viedään Innokylään tilaisuuden jälkeen:
Kansallinen Suomen kestävän kasvun ohjelma
• Kysy, kommentoi ja toivo: Padlet-linkki
• Vastaukset Padletin kautta saatavissa myös jälkikäteen
jonkun aikaa

• Kysymykset käsitellään jokaisen esityksen lopuksi
(aikataulun puitteissa)
• Puheenvuoropyyntö kättä nostamalla, jos ei toimi niin
sitten pvp chattiin
• Muista myös laskea kätesi kun puheenvuorosi on ohi
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THL:n rooli ja organisoituminen
Yhteiskehittäminen
alueiden kanssa

Aluehankkeiden tuki
Hanketoimisto

•

Hankejohtaja, hankepäälliköt, hankekoordinaattorit
Alueiden hanketuki, THL:n sisäisen työn koordinointi, seuranta ja raportointi
Kehittämispäälliköt 5 kpl

Investointi 1.
projektipäällikkö

Investointi 2.
projektipäällikkö

Kansallisten toimijoiden
projektit
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Investointi 3.
projektipäälliköt

Investointi 4.
projektipäälliköt

THL:n sisäiset
projektit

Yleistä hanketuesta
• THL tukee alueita eri tasoilla
• kansallisesti – yhteistyötä myös muiden kansallisten hankkeiden ja
toimijoiden kanssa

• yhteistyöalueilla
• investointikohtaisesti

• Mukana myös Innokylä
• THL:n hanketoimiston yhdyshenkilö hankepäällikkö Aija
Lähdesmäki, etunimi.sukunimi@thl.fi, p. 029 524 7737
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Investoinnit
• Jokaisella investoinnilla on omia sisältöjään, joita kyseisten
investointien vastuuhenkilöt koordinoivat
• Eri tyyppisiä verkostoja muodostetaan kunkin investoinnin
ympärille
• Investointien vastuuhenkilöt
• Investointi 1: Heli Mattila
• Investointi 2: Pia Hakamäki

• Investointi 4: Marika Pentikäinen
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Toiveita Suomen kestävän kasvun ohjelman
digihanketuelle (01/2022)
• Vaikuttavuuden mittaamisen osaamisen ja hyvien käytänteiden
jakaminen
• Etäasioinnin laajentamisen muutosjohtaminen

• Hyödynnetään jo tehtyä yhteistä hyvää. Tiedolla johtamisen ja tiedon
hyödyntämisen keinojen jakaminen kaikille
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Digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaus ja
kypsyystason arviointi
•

Pääasiallinen tarkoitus luoda alueille ymmärrys lähtötilanteesta ja luoda suuntaa hyvinvointialueen
yhdenvertaiselle digitaalisten palvelujen kehittämiselle

•

Tarkoituksena myös auttaa tarkentamaan toisen haun sisältöjä

•

Toteutussuunnitelma pääpiirteittäin (06-09/2022):
•

Kansallinen aloitustilaisuus (alueiden aikataulu ja valmius?)

•

Nykytilan kuvaus: sähköinen kysely mahdollisimman laajalle levitettynä hyvinvointialueen eri organisaatioille

•

Yhteistyöalueiden työpaja(t) kehittämispäälliköiden fasilitoimana

•

Kypsyystason arviointi: aluehankkeen valitsemien alueellisten organisaatioiden edustajien
konsensustyöpaja(t) -> sähköinen kysely

•

Kyselyt toimivat pohjana tulevien vuosien jatkokyselyille

•

Ilmoita aluehankkeen yhteyshenkilö kyselyn avulla (linkki kyselyyn) 6.6.2022 mennessä
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Kehittämispäälliköt
•

Jokaiselle yhteistyöalueelle on nimetty oma kehittämispäällikkö, joka toimii aluehankkeiden
THL:n ensisijaisena yhteyshenkilönä ja tukena
•

Etelä-Suomi: Hanna Hukari, aloitus 23.5.

•

Itä-Suomi: Erja Heikkinen, aloitus 1.6.

•

Länsi-Suomi: Aku Äärinen, etunimi.sukunimi@thl.fi, puh. 029 524 7200

•

Pohjois-Suomi: Eve Moilanen, aloitus 1.6.

•

Sisä-Suomi: Unto Raunio, etunimi.sukunimi@thl.fi, puh. 029 524 8122

•

Kehittämispäälliköt koordinoivat omilla alueillaan digitaalisten palvelujen nykytilan kuvaukseen ja
kypsyystason arviointiin liittyvää työtä

•

2022 työ painottuu erityisesti myös tukeen syksyn haun valmistelussa

•

Tuki muotoutuu aluehankkeiden tarpeiden mukaan
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Kestävän kasvun ohjelman
valtionavustushankkeiden yhteistyötahot
Alueellinen
Kestävän
kasvun
ohjelman
-hanke
Yhteyshenkilö
Vastuuhenkilö

STM
valvojat

Seuraa ja valvoo ministeriön edustajana hankkeen edistymistä hankesuunnitelman mukaisesti.
Hyväksyy valtionavustuspäätöksen mukaisesti laite- ja kalustehankinnat, tietoteknologian
kehittämiseen liittyvät kustannukset ja ulkomaanmatkat (etukäteen), ulkomailta hankittavan
koulutuksen kustannukset.
Osallistuu ohjausryhmän kokouksiin. Valvojalle lähetetään kutsut ja pöytäkirjat.
Voi tehdä hankkeen tarkastuksia ja valvonnallisia ohjauskäyntejä.
Avustuksen saajan on oltava valvojaan yhteydessä, jos hankkeen sisältöön tai talousarvioon on
tarpeen tehdä muutoksia.
Jos lakisääteisten vaikutusten arvioinneissa ilmenee epäselvyyksiä tai haastavia muutoskohteita,
niin nämä on tuotava valvojan tietoon.

THL
kehittämispäälliköt
(YTA)

• Tarjoaa ja koordinoi asiantuntijatukea hankkeiden toimeenpanolle kansallisten
linjausten mukaisesti.
• Edistää hanketoimijoiden verkostoitumista ja vuoropuhelua alueellisesti ja
kansallisesti.
• Koordinoi ja toteuttaa yhteiskehittämistä alueiden kanssa hankeoppaassa mainituissa
kokonaisuuksissa, erityisesti nykytilan kuvaus ja kypsyystason arviointi.
• Yhteydenotot hankkeiden sisältöä koskevissa kysymyksissä.
• Seuraa ja raportoi hankkeiden etenemisestä STM:öön.
• Voi osallistua asiantuntijana hankkeen ohjausryhmän toimintaan ja kokouksiin.

Lounais-Suomen
AVI
ylitarkastajat

Yhteydenotot kaikissa hankkeiden talouteen liittyvissä kysymyksissä, myös niissä joihin
päätöksen mukaan tulee olla STM:n lupa, esim. hyväksyttävät kustannukset, kirjanpito,
hankinnat ja maksatushakemukset. Poikkeuksena tietoteknologiaan kehittämiseen
liittyvien kustannusten hyväksyminen, jossa ollaan yhteydessä suoraan valvojaan.

Projekti/hankepäällikkö/johtaja
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Kehittämispäälliköt
esittäytyvät

Investointien esittelyt

Tavoitteet, P4 Investointi 1
•

•

Tavoitteena ovat palveluiden hyvä saavutettavuus, saatavuus ja jatkuvuuden merkittävä
paraneminen etenkin investoinnin kohteena olevien alueellisesti valittujen heikossa ja
haavoittuvien asemassa olevien asiakasryhmien osalta.
•

Hoitoon pääsyn aika koko alueen väestölle laskee alle 7 vuorokauden

•

Hoito-, kuntoutus- ja palvelujonot lyhenevät

•

Palvelujen jatkuvuus paranee

Alueellisesti määritellyille kohderyhmille on käytössä hoitoon, kuntoutukseen tai muuhun
palveluun liittyvä tarkoituksenmukainen asiakassuunnitelma.
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•

Asiakassuunnitelmat lisääntyvät ja erityisesti toimenpiteen kohderyhmään kuuluvilla
henkilöillä on ajantasainen asiakassuunnitelma.

•

Pitkän aikavälin tavoitteena on kohderyhmien arjen hallinnan ja hyvinvoinnin koheneminen.
heli.mattila@thl.fi

Hankesuunnitelmat/ hyvinvointialueet
• TOP 5 kohderyhmät
•

•
•
•
•

Nuoret/nuoret aikuiset, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriöitä tai kohonnut riski sairastua niihin –
(pakollinen osio) (22)
Pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden riskissä olevat (16)
Ikääntyneet (11), Omaishoitajat (ja -hoidettavat) (5)
Aikuiset, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriöitä tai kohonnut riski sairastua niihin (10)
Palveluiden piiristä eri syistä merkittävästi syrjäytyneet henkilöt (9)

• Moni alue tarkentaa kohderyhmiä ja tavoitteita vuoden 2022 aikana
• Digitaalisuus keinona isossa roolissa

• Vähintään puolella hyvinvointialueista suunniteltu RRP:n ja Tulevaisuuden sotekeskushankkeen yhteinen ohjausryhmä tai muita integroivia rakenteita toiminnallisesti
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heli.mattila@thl.fi

THL:n hanketuen kohdentuminen, Investointi 1
Hanketuen
kokonaisuus

Mitä THL tekee

HV-alueen rooli

Asiakaskokonaisuudet ja
hyvien käytäntöjen
tunnistaminen

Tarjoaa foorumeita jakamiselle ja
verkostoitumiselle ja
auttaa dokumentaatiossa

Päättää, minkä asiakasryhmien
palvelukokonaisuuksia halutaan
kehittää. Asettaa niille tavoitteet ja
mittarit ja nimeää omistajan valituille
kokonaisuuksille.

Läpimurtovalmennukset

Koordinoi ja organisoi
valmennukset. Ylläpitää
valmentajien verkostoa.

Päättää, minkä palvelukokonaisuuden
uudistamiseen halutaan
valmennuksesta tukea ja sopia
kehitysryhmän kokoonpanosta ja
raportoinnista

Digipalvelujen kehittäminen
kansallisesti yhteensovittaen
ja osana toiminnan muutosta

Auttaa nykytilan kartoittamisessa ja
tuo alueille tiedon kansallisista
linjauksista. Tukee digitalisaation
edellyttämää prosessien muutosta.

Laatii alueellisen tiekartan. Asettaa
strategiset tavoitteet liittyen
digitalisaatioon. Muutosten
toimeenpano.

15 | 18.5.2022

heli.mattila@thl.fi

THL

Tavoitteet

Vaiheistus, Investointi 1
2022 (1. vaihe)

2023-25 (2. vaihe)

Tunnistetaan ja määritellään ne asiakasryhmät,
joiden palveluketjuja ja -kokonaisuuksia on tarpeen
kehittää, ja mihin alueilla on valmiutta, ja esitetään
suunnitelma toimenpiteistä vuosille 2022–2025.

Toimeenpannaan alueelliset strategiset toimenpiteet haavoittuvien
ryhmien palvelujen järjestämisestä, yhteensovittamisesta ja
johtamisesta. Hankkeessa tulee määritellä, miten monialaista työtä
ja palveluja edellyttävien asiakkaiden palvelukokonaisuuksia
johdetaan ja jatkuvasti kehitetään haavoittuvien ryhmien osalta
pitkäjänteisesti ja perustoimintaan integroiden

Keskustelut kunkin hyvinvointialueen kanssa,
ajanvarauspohja:
https://docs.google.com/document/d/1Pc6iObPkGPYOymuTiGt2nhMTuAaG7qOiqwRkqPXV0/edit

Läpimurtovalmennusten toteuttaminen alueiden kanssa.

Ensimmäinen verkostotapaaminen
vuodenvaihteessa 2022-23

Hyvien käytäntöjen kokoaminen, niiden dokumentoinnin
edistäminen ja jakaminen (verkostotapaamiset, yhteinen alusta
ym.)

Läpimurtotyöskentelyyn ilmoittautuminen avautuu
syksyllä 2022

Alueellinen koonti ja hankkeen seuranta (kehittämispäälliköt)
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heli.mattila@thl.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kansallinen
palvelukonsepti ja alueelliset
palvelutarjottimet (HYTEpalvelut)
Suomen kestävän kasvun ohjelma, Investointi 2
Pia Hakamäki, projektipäällikkö, THL
pia.hakamaki@thl.fi, puh. 029 5247403
#hytepalvelutarjotin #KestäväKasvu

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
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Mistä investoinnissa 2 on kyse?
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen palvelukonsepti on
hyvinvointialueille luotava monialainen toimintamalli, jonka avulla alueen
kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot ja
palvelut ovat helposti asiakkaiden ja ammattilaisten löydettävissä.

• Palvelukonsepti koostuu toimintamalliin liittyvästä alueellisesta
palveluohjauksesta (esim. Hyvinvointi-, kulttuuri ja liikuntalähetteet) sekä
alueellisista kulttuuri,- liikunta- ja luontopalveluiden palvelutarjottimista.
Palvelutarjottimiin sisältyy myös itsehoidon välineitä kuten
hyvinvointitarkastuksia ja –valmennuksia ilman sotepalvelujen asiakkuutta.
• Monialaiset palvelutarjottimet kattavat kulttuuri-, liikunta- ja luontopalveluiden
lisäksi yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, arjessa
pärjäämiseen, terveisiin elämäntapoihin ja ravitsemukseen liittyviä palveluja.
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Tavoitteet: Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen kansallinen palvelukonsepti
Asiakasryhmäkohtaisia tai palvelukohtaisia toimintamalleja on pilotoitu ja käytössä,
mutta monialaiset palvelut yhteenkokoava, geneerinen toimintamalli vaatii kehittämistä.
• Kansallisten määritysten ja kriteerien mukainen alueellinen palveluratkaisu on
otettu käyttöön hyvinvointialueilla vuonna 2024
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti määritellään
• Hyvinvointia ja terveyttä tukevien monialaisten palveluiden löydettävyys
ja yhdenvertainen saavutettavuus paranevat
• Digitalisaatiota hyödyntävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sosiaalista hyvinvointia
sekä terveyttä edistävät palvelut ja järjestelmät kehittyvät hyvinvointialueilla
yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa tuottaen lisääntyvää asiakashyötyä

• Tunnistetaan hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin yhteys ja rajapinnat
alueellisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja- palveluohjauksen prosesseihin
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Tavoitellut tuotokset 2022
• Hankesuunnitelmien laadinta yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa
• Aloitetaan yhdessä kansallisen konseptin määrittely
• Kansallisen ja alueellisen kehittämisen yhteensovittaminen
• Kaksi selvitystä tukemaan kehittämistyötä
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•

Selvitys 1. Muistiotyyppinen kooste väestöryhmistä, joiden tilanne ja palvelujen
saatavuus heikkeni pandemian aikana ja joihin investointi kahden toimenpiteet
(hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen ja edistäminen) kohdentuvat.

•

Selvitys 2. Kootaan tieto hyvinvointitarkastuksiin, lähetekäytäntöihin ja
palvelutarjottimen alustoiksi kehitetyistä ja jo käytössä olevista digitaalisista
ratkaisuista. Katsaus nostaa esiin palvelujen, käytettävyyteen, yhdenvertaiseen
saavutettavuuteen ja tavoitekokonaisarkkitehtuuriin liittyvät näkökohdat

Aloitusseminaari 3.6. klo 9-12
• Yhteinen hahmotus ja alueellisten
hankkeiden tuki.
Kutsu alla kuvatuille kohderyhmille.
• Kohderyhmät:
1. Kestävän kasvun ohjelman hankejohtajat ja hanketoimijat,
2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijat ja
ammattilaiset kunnissa ja hyvinvointialueilla,
3. Keskeiset sidosryhmät ja
4. mm. THL:n, TTL:n ja STM:n avainhenkilöt
Huom. Järjestötoimijoille järjestetään oma tilaisuus syksyllä 2022.
•
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Lisätietoa ja ilmoittautuminen: täällä.

Investointi 4 – yhteensä noin 100 m€
Toimenpiteet vuosina 2022 – 2025
• Valtionavustusta saa käyttää hoito-, palvelu- ja
kuntoutusvelan purkamiseksi, erityisesti pysyvien
toimintatapojen muutokseen palvelujen saatavuuden
lisäämiseksi pitkällä aikavälillä sekä uusien toiminta- ja
palvelumallien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen
1.

Kansalaisten digitaaliset palvelut

2.

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

3.

Johtamisen ratkaisut

4.

Uudet digitaaliset innovaatiot (haku avautuu toisessa
haussa)
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Investointi 4 – 100 miljoonaa euroa jako
(jakaantuu: alueet noin 68 miljoonaa ja yhteisten toimintamalien määrittely ja valmistelu +
kansallinen kehittäminen noin 32 miljoonaa)

Yhteisten
toimintamallien
määrittely ja valmistelu
• THL yhteinen
määrittely ja tuki
• Alueille
laskennallinen
valtionavustus 6
miljoonaa vuonna
2022

Alueellinen
kehittäminen
• Hyvinvointialueet 4
miljoonaa vuonna
2022
• Hyvinvointialueet 58
miljoonaa vuosina
2023-2025

Kansallinen
kehittäminen
•
•
•
•

Kela
DigiFinland
DVV
TTL

18.5.2022
Lähde:
Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri: tiedonhallinnan yhteiset periaatteet ja kuvaukset kuva 3.3, prosessikartta

Tavoitteet
•

Asiakkaiden palvelujen saatavuus ja saavutettavuus paranee ottamalla erilaisia etäyhteyksin
tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja käyttöön eri asiakasryhmille
•

•

Indikaattori: 35 % kontakteista hoidetaan etänä sähköisin välinein vuonna 2025

Ammattilaisten toimintamallit on lähtökohtaisesti rakennettu huomioiden etätyövälineiden
käyttö
•

Digitaaliset asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallit ja käytännöt paranevat

•

Asiakkaiden etäpalvelut ja ammattilaisten etätyövälineet toteutetaan tietoturvallisesti

•

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen tehostuu yhtenäisten mittareiden avulla

•

Kansallisten vaatimusten huomioiminen, esimerkiksi tietorakenteet ja kirjaaminen

•

Tarkemmat tavoitteet jokaisella hankkeen kehityskohteella, kuitenkin nojaten kansallisiin
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan linjauksiin sekä Sote-tiedonhallinnan
kehittämistarpeiden priorisointiin
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Investointi 4 kehityskohteet vv. 2022 - 2025
Yhteisten toimintamallien määrittely ja
valmistelu (-> yhteentoimiva sote)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Asiakaspalautteen keruu
Sähköinen ajanvaraus
Mobiilisovellusten ja digitaalisten
palvelujen arviointimallin kehittäminen
(PPSHP koordinoi)
Työkyvyn itsearviointityökalu (tuki pilari 3)
Kansalaisten etäpalvelut, ammattilaisten
digitaaliset työvälineet ja digitaaliset
mielenterveyspalvelut
Vertaistukipalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kansallisen palvelukonseptin digitaaliset
ratkaisut (digituki investointi 2)
Itse- ja omahoidon tuki
Omatietovarannolla
Asiakas- ja palveluohjaus
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Kansallinen kehittäminen
•
•

•

Yhteiset mobiilipalvelut
Edunvalvojien rekisteri
• Suomi.fi -kehitys
• Asiakaspalaute
• Omatietovaranto
• HYTE-palvelukonsepti
• Itsearviointityökalu
• Omaolo (Investointi 1)
Sähköinen perhekeskus (Investointi 1)

Alueellinen kehittäminen
• Ajanvaraus
Etäpalvelut, etätyövälineet
• Vertaistukipalvelut
• Asiakas- ja palveluohjaus
• Asiakkuussegmentointi
• Terveyshyötyarvio
• Toiminnanohjaus
• Tietojohtaminen

•

Hankkeen kehityskohteet linkittyvät toisiinsa

29 | 18.5.2022

Lähde: Itse- ja omahoidon kokonaisarkkitehtuuri kuva 4.4: toimintamalli

Investointi 4: Hoitotakuuta edistävät
Palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot
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Projekti

INV

Projektipäällikkö tai muu
vastuuhenkilö

Alueet

Yhteinen mobiilipalvelu

4

Antti-Olli Taipale

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointi ja
hyödyntäminen (DigiHTA)

4

FinCCHTA

Itse- ja omahoidon tuki Omatietovarannolle

4

Minna Linsamo

Asiakkaan etäpalvelut, ammattihenkilön digitaaliset työvälineet ja
digitaaliset mielenterveyspalvelut (tilannekuva & kypsyyskartoitus)

4

Susanna Jääskeläinen

kaikki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen palvelukonsepti
(digi) (Vertaispalvelut)

2+4

Pia Hakamäki

14 +(5)

Sähköinen ajanvaraus (th levitys, sh määrittelyt)

4

Minna Linsamo

8

Asiakaspalautteen keruu

4

Salla Sainio

11

Digitaalinen asiakas- ja palveluohjaus

4

Marika Pentikäinen

18

Hoidon seurannan tietorakenteet

4

Sanna-Mari Saukkonen

Palveluketjujen ohjaus ja koordinaatio

4

Marika Pentikäinen

Väestön palvelutarpeen ennakointi tietojohtamisen ratkaisuissa

4

Matti Pihlava HYST

Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen itsearviointiväline

4

Sanna-Maria Salmi

7

Kirjaamisen kansallinen kehittäminen ja tiedon laatu

3

Päivi Achté

x

DF

DVV

4

x

x

x

13

x

x

Sote-tiedonhallinnan ohjaus
• Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tiedonhallinnan ohjauksen tavoite
on varmistaa sote-tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri
tarkoituksiin koko tiedon elinkaaren ajan.
• Ohjaus perustuu strategioihin, lainsäädäntöön sekä
kokonaisarkkitehtuuriin.
• THL ohjaa sote-tiedonhallintaa tietoarkkitehtuurin (esim. sanastot),
toiminnallisen suunnittelun, määräysten, ohjeiden ja määrittelyjen avulla.
• THL ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kirjaamaan,
käsittelemään ja käyttämään tietosisältöjä yhtenäisellä tavalla.
• Myös tietosuojaan, tietoturvallisuuteen ja tietojärjestelmien käyttöön
liittyvien tietoturvasuunnitelmien ohjaus tapahtuu THL:n antamien
määräysten kautta.
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Investointi 4
aloitusinfo 8.6.2022 klo 13-14
Tilaisuuden tavoitteena on tiedottaa investointi 4:n sisällöistä ja etenkin siihen
kohdistuvasta THL:n hanketuesta hyvinvointialueille.

Info on tarkoitettu kestävän kasvun ohjelman hankejohtajille ja -toimijoille, muille
keskeisille sidosryhmille alueilla sekä mm. THL:n, TTL:n ja STM:n avainhenkilöille.
•

julkinen hallinto,

•

kunnat,

•

valtionhallinto,

•

järjestöt ja yhteisöt,

•

hyvinvointialueet

Lisätietoja: hankepäällikkö Sari Ullgren-Lajunen
Ks. tapahtumakalenteri
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Innokylän tuki alueille
Linkki kansalliseen Suomen kestävän kasvun
ohjelmaan Innokylässä

THL:n alueille järjestämät tilaisuudet
• Investointi 1 infotilaisuus 19.5. klo 9.00-10.00
• Investointi 2 aloitusseminaari 3.6. klo 9.00-12.00
(ilmoittautuminen)

• Investointi 4 infotilaisuus 8.6. klo 13-14
• Innokylä (samansisältöiset tilaisuudet)
• Innokylän kokonaisuudet käyttöön 13.6. klo 12.3014.00
• Innokylän kokonaisuudet käyttöön 20.6. klo 12.3014.00
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Tapahtumat THL:n tapahtumakalenterissa ja soteuudistus.fi -tapahtumakalenterissa

Kiitos!
#KestäväKasvu

Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

