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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.  
 

2. Asialistan hyväksyminen   
 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
3. Edellinen kokous 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Ajankohtaiset kuulumiset ja muut asiat 

 
Keskusteltiin ohjausryhmän kevään kokouksista ja mahdollisista muutoksista ohjausryhmän 
kokoonpanoon. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi tulossa teollisuusneuvos Maija Lönnqvist 
(TEM). Kiitettiin väistyvää puheenjohtajaa. Todettiin VTV:n tuloksellisuuskertomukseen 
liittyvät keskustelut joulukuussa, sekä käytiin pöytäkierros ajankohtaisista kuulumisista. 

 
5. Digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskus 

 
Jukka Lähesmaa esitteli digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskusta, jonka 
tarpeesta ja tehtävistä on valmistunut esiselvitys. Osaamiskeskuksen tehtävänä olisi 1) 
toimia datan ja digitaalisten palvelujen ja tuotteiden sekä osaamisen markkinointia ja 
toiminnan kansainvälistymistä tukevana organisaationa, 2) tuottaa neuvonta- ja 
tukipalveluita ja erityisesti edistää kansainvälisten yhteyksien luomista, ja 3) verkottua 
kansallisesti ja kansainvälisesti ja tuoda yhteen toimijoita, jotka voivat kilpailla 
kansainvälisistä mahdollisuuksista. Tehtävinä olisi myös mm. digitaalisten tuotteiden ja 
palveluiden vaikutusten arviointi sekä terveys- ja hyvinvointisovellusten arviointi ja 
korvattavuus.  
 



 

Valmistelua jatketaan esiselvityksen pohjalta. Sidosryhmille järjestettiin marraskuun alussa 
keskustelutilaisuus, jossa osaamiskeskukseen suhtauduttiin positiivisesti. 
Jatkovalmistelussa tärkeää huomioida mahdolliset synergiat mm. EDIH –valmisteluihin 
sekä viime vuonna käynnistynyt HYTKI-hanke.  
 

6. Katsaus tiekartan toimeenpanoon 
 

Toimeenpanoryhmä oli valmistellut katsauksen tiekartan toimeenpanoon. Anni Kaukoranta 
esitteli katsauksen toimenpidealueittain. 
 
Toimintaympäristö-toimenpidealue sisältää yhteensä 8 toimenpidettä, joista neljän osalta 
toimeenpano etenee suunnitellusti ja neljän osalta toimeenpano etenee, mutta joiltain osin 
esimerkiksi aikataulusta järjessä. 
 
Osaaminen-toimenpidealue sisältää yhteensä 7 toimenpidettä, joista viiden osalta 
toimeenpano etenee suunnitellusti ja kahden osalta toimeenpano etenee, mutta joiltain 
esimerkiksi aikataulusta jäljessä.  
 
Kumppanuudet ja yhteistyö –toimenpidealue sisältää yhteensä 8 toimenpidettä, joista 
kuuden osalta toimeenpano etenee suunnitellusti ja yhden osalta toimeenpano etenee, 
mutta joiltain osin esimerkiksi aikataulusta jäljessä. Yhden toimenpiteen osalta 
toimeenpanon tilanne tarkentuu myöhemmin.  
 
Ohjausryhmälle tuodaan tiekartan toimeenpanon katsaus tiedoksi säännöllisesti. 

 
7. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.2.2022. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33. 

 


