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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.  
 

2. Asialistan hyväksyminen   
 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
3. Edellinen kokous 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Ajankohtaiset kuulumiset 

 
Käytiin pöytäkierros ajankohtaisista kuulumisista. 

 
5. Terveysalan kasvustrategiaan liittyvä kansainvälinen yhteistyö 

 
Kansainvälisyys on yksi terveysalan kasvustrategian tiekartan poikkileikkaavista ajureista. 
Toimeenpanoryhmä oli valmistellut katsauksen ajankohtaisesta terveysalan 
kasvustrategiaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Katsauksen pohjalta 
ohjausryhmä keskusteli terveysalan kasvustrategian tavoitteista kv. yhteistyölle sekä siitä 
mikä toimii jo nyt ja missä on kehitettävää. Ohjausryhmä esitti, että toimeenpanoryhmä 
valmistelee ohjausryhmälle ehdotuksen kv. toimintaan liittyviksi linjauksiksi. 
 
Alla ajankohtaisia nostoja kv. yhteistyöhön liittyen: 
 

• Fingenious tutkimus ja analytiikkapalveluiden kansainvälisen markkinointiverkoston 
kehittäminen 



 

• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kv-linjausten päivitys käynnissä 

• Suomen Akatemian yhteistyö ja yhteiset rahoitushaut mm. NIH ja NSF kanssa 

• Team Finland –vierailujen (fyysiset) käynnistyminen koronasta aiheutuneet tauon 
jälkeen 

• Lisäksi useita virtuaalitapahtumia mm. R2B Health Moonshots for investors 8.-9.12. 
 

6. RRF toimeenpano terveysalan kasvustrategian silmälasein 
 

Toimeenpanoryhmä oli valmistellut katsauksen Suomen kestävän kasvun ohjelman 
toimeenpanosta. Euroopan komissio antoi lokakuun alussa myönteisen arvion Suomen 
suunnitelmasta. Suunnitelma hyväksyttäneen komission ehdotuksesta neuvostossa 
lokakuun lopussa 2021. 
 
Suunnitelma sisältää terveysalan näkökulmasta useita mahdollisuuksia ja avautuvia hakuja 
eri pilareissa. Business Finland käynnistää terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja –teknologia 
–innovaatiorahoitushaun sekä ohjelmallisia toimia, joilla edistetään ja vahvistetaan 
terveysalan vientiä, teknologiaosaamista, ekosysteemejä, tarjoamien kehittymistä sekä 
kansainvälistymistä. Rahoituksella on tarkoitus tukea terveysalan kasvustrategian tiekartan 
toimeenpanoa.  
 
Vastaavasti Suomen Akatemia on käynnistänyt/käynnistää tieteenala- ja 
toimialariippumattomia hakuja vielä loppuvuodesta mm. tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämiseksi.  
 
Todettiin, että RRF toimeenpano on hyvä olla säännöllisesti seurattavana asiana 
ohjausryhmän kokouksissa. 

 
7. Muut asiat 

 
Ei muita asioita. 

 
8. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.12. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.55. 

 


