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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Käytiin esittäytymiskierros uuden 
puheenjohtajan ensimmäisen kokouksen yhteydessä. 

 
2. Asialistan hyväksyminen   

 
Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 
3. Edellinen kokous 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Ajankohtaiset kuulumiset 

 
Käytiin pöytäkierros ajankohtaisista kuulumisista.  

 
5. Business Finlandin terveyden ja hyvinvoinnin ennakointityö 

 
Soile Ollila esitteli Business Finlandin tekemää ennakointityötä terveyden ja hyvinvoinnin 
alueella.  
 
Ennakointityössä on tarkasteltu globaaleja megatrendejä ja niihin linkittyviä 
markkinadisruptioita ja -murroksia. Terveyden ja hyvinvoinnin alueella on tunnistettu 
merkittäviä muutosajureita, joita yhdessä sidosryhmien kanssa on työstetty eteenpäin. 
Esimerkkejä tällaisista ajureista ovat muun muassa antibioottiresistenssi, ennaltaehkäisevä 
terveydenhuolto, ilmastonmuutos, data, vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto, väestön 
ikääntyminen sekä yksilöllistetty terveydenhuolto.  



 

 
Ennakointityö linkittyy BF:ssä käynnissä olevaan temaattiseen strategiaprosessiin, jonka 
olisi tarkoitus valmistua loppukeväästä. Strategiaprosessissa BF:lle on tarkoitus määritellä 
3-5 fokusaluetta. 
 

6. Kansallisen TKI-tiekartan päivitys 
 

Riina Vuorento ja Teija Palko esittelivät kansallisen TKI-tiekartan ensimmäistä päivitystä, 
joka julkistettiin viime vuoden lopussa.  
 
Tiekartan tavoitteet ja strategiset kehittämisalueet (osaaminen, kumppanuusmalli, 
innovatiivinen julkinen sektori) pysyvät ennallaan. Päivityksen jälkeen tiekartalla on 
yhteensä 36 toimenpidettä ja 14 alatoimenpidettä, joista 18 on täysin uusia. Toimenpiteet 
ovat tällä hallituskaudella valmiiksi saatettavia tai käynnistyviä. Toimeenpanossa on 
mukana useita eri hallinnonaloja. 
 
Esimerkkejä tiekartan pohjalta käynnistyvistä toimenpiteistä: 

• LUMA-strategian toimenpidesuunnitelma 

• Tutkitun tiedon teemavuoden arviointi 

• Tutkimustulosten kaupallistamista ja sen rahoitusympäristöä koskeva selvitys 

• Missiolähtöisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan valmistelu 

• KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan suuntaaminen yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen 

 
Kansallisen TKI-tiekartan toimeenpanosta raportoidaan Tutkimus- ja innovaationeuvostolle 
sekä Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden –ministerityöryhmälle puolivuosittain. 
 

7. Terveysalan kasvustrategian tiekartan toimenpiteiden päivitys keväällä 
 

Keskusteltiin edellisen asiakohdan pohjalta terveysalan kasvustrategian tiekartan 
toimenpiteiden mahdollisesta päivityksestä kevään aikana. Tiekartassa on kirjaus, että 
Tiekartan toimeenpanoa seurataan säännöllisesti ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain. 
Tiekartan seurantaa ja toimenpiteiden päivitystä varten valmistellaan sidosryhmät 
osallistava toimintamalli.  
 
Ohjausryhmä totesi, ettei se kannata toimenpiteiden kokonaisvaltaista päivitystä vaan 
kannattaa nykyisten toimenpiteiden edistämistä ja keskustelua mihin suuntaan 
toimenpiteitä tulisi viedä. Toimeenpanoryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella seuraavaan 
kokoukseen tiekartan toimeenpanon tilannekatsaus.   

 
8. Muut asiat 

 
Keskusteltiin terveysalan kasvustrategiaa ohjaavien ministereiden tapaamisen 
järjestämisestä kevään aikana sekä julkisen talouden suunnitelman 2023-2026 
valmistelusta. 

 
9. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 6.4.2022. 



 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03. 

 


