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Kertoisitko kaikille mistä tässä on 
kyse?
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Miten kuvailisit Suomen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa?

Kerro esimerkkejä mihin 
investoimme ja mitä tavoitteita 
meillä on? 
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Miten Suomen uudistukset ja 
investoinnit tulevat näkymään 
suomalaisten elämässä?
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Olet varmasti tutustunut myös 
muiden maiden suunnitelmiin.

Miten vertaisit niitä Suomen 
suunnitelmaan?
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Kyseessä on EU tasolla jopa 700 
miljardin rahoitusohjelma.

Miten EU:ssa ja erityisesti Suomessa 
huolehditaan siitä, että rahoitukseen 
ei liity väärinkäytöksiä?
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Suunnitelman toimeenpano on 
käynnissä.

Miten meillä menee?
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Toipumis- ja 
palautumissuunnitelma 
sekä tietojärjestelmät



Valtiokonttorin tehtävät (HE 65/2022 vp)



Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma RRP



Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman 
kokonaisbudjetti vuosille 2021-2026



Toimeenpanon seurannassa käytettävät 
keskitetyt tietojärjestelmät

RRP-tietojärjestelmä (30 toimenpidettä) Hankesalkkujärjestelmä (24 toimenpidettä)

Ahvenanmaan 3 
toimenpidettä 
erillisjärjestelyin.



Raportoitava 
tietosisältö ja vastuut 



Tietosisältö Kuvaus Tiedon tuottaja
RRP-suunnitelman perustiedot RRP-suunnitelmaan liittyvien keskeisten käsitteiden kuten toimenpiteiden, 

välitavoitteiden ja tavoitteiden sekä yhteisten indikaattorit sisällöt ja kuvaukset. 
Valtiokonttori

Toimenpiteen tavoitteet ja 
välitavoitteet

Välitavoitteet ja tavoitteet kuvaavat toimenpiteiden elinkaaren aikana 
tavoiteltavia asioita.

Toimenpiteen vastuutaho

Do No Significant Harm (DNSH) Tiedot toimenpiteen DNSH:n (ympäristövaikutukset) menettelytavan ja teknisten 
arviointikriteerien soveltamisesta.

Toimenpiteen vastuutaho

EU:n 14 yhteistä indikaattoria Yhteiset indikaattorit poikkileikkaavat koko EU:n laajuisen RRF-rahoituksen. Toimenpiteen vastuutaho

Suunniteltu meno Toimenpiteelle myönnetty rahoitus ja sen vuosikohtainen jaksotus toimenpiteen 
elinkaaren aikana.

Valtiokonttori / Toimenpiteen vastuutaho

Rahoituspäätökset, hankintapäätökset Toimenpiteen sisällä tapahtuvat rahoituspäätökset ja hankintapäätökset sekä 
niihin liittyvät tiedot.

Toimenpiteen vastuutaho

Toteutunut meno Toimenpiteen edistämisestä aiheutuneet toteutuneet kustannukset (esim. 
maksettu tuki, maksettu ostopalvelu, henkilöstökustannukset)

Toimenpiteen vastuutaho

Tiedot tuensaajista ja tuensaajien 
tosiasiallisista edunsaajista 

Henkilötason tiedot tuensaajista ja tuensaajien tosiasiallisista edunsaajista. 
Toimeksisaajien tiedot, toimeksisaajien tosiasialliset edunsaajat sekä 
toimeksisaajien alihankkijoiden tiedot.

Toimenpiteen vastuutaho

Valvontatiedot Tiedot toimenpiteeseen kohdistetusta valvonnasta, varmennuksista ja 
mahdollisista jälkitoimista.

Toimenpiteen vastuutaho,ministeriö ja 
Valtiokonttori

Tarkastukset  & tarkastusraportit Tiedot tukikohteeseen, toimenpiteeseen tai RRP-suunnitelmaan kohdistetuista 
tarkastuksista ja mahdollisista jälkitoimista.

VM, EU  (VTV ja muut tarkastusta tekevät 
tahot)

Suomen maksupyyntö Johdon vahvistuslausumat, tarkastusyhteenveto ja vihreän siirtymän 
kumulatiiviset kustannukset.

Toimenpiteen vastuutaho / ministeriö / VM



RRP:n eOppiva -koulutus, 
palvelusivusto ja 

seurantaan liittyvät 
palvelut



Valtiokonttorin RRP:n eOppiva -koulutus

eOppiva: Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma - Miten uudistuksia ja investointeja seurataan?

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelma-miten-uudistuksia-ja-investointeja-seurataan/


Valtiokonttorin RRP-palvelusivusto

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelman-toimeenpano-ja-seuranta/

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelman-toimeenpano-ja-seuranta/


Valtiokonttorin RRP-seurantaan liittyvät palvelut

https://www.valtiokonttori.fi/tilastot-ja-raportit/tietoa-suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelman-toimeenpanosta/

https://www.valtiokonttori.fi/tilastot-ja-raportit/tietoa-suomen-elpymis-ja-palautumissuunnitelman-toimeenpanosta/


Kiitos
rrp@valtiokonttori.fi
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