
Yksilöllistetty terveys
–ohjelma
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Globalisaation: climate change, economic 
growth, population growth, service market change

Urbanization and aging:
People live on average longer and
healthier, 60+ markets, local services,
mobility and housing changes

Wellbeing and health: predictive and 
preventive health and wellbeing, digital and virtual care, 
precision treatments, nanomedicine, stem cell technology,
bio imageing

Ethical and ecological changes:
AI becoming human-like, nursing/ care robots,
virtual assistants and the presence as holograms

Socio-Cultural Changes:
Consumerization of health and well-being,
loneliness changes, new kind of communality,
the new professions in wellbeing and health,
changing media, transhumanism

Data change: Explosive increase of data, 
intelligent algorithms, MyData, genomics, 
body security 

Intelligent environment, digitalization
(IoMT): IoMT Hospital, IoMT care solutions, 
wearable solutions, personalized treatments and services, 
remote caret solutions 

Development of science and technology::
AI, 3D printing, robotics,virtuality, augmented reality,
real-time

Hyvinvointi ja terveyden Megatrendit 2018
Tieteen ja teknologian kehittyminen:
Keinoäly, 3D tulostaminen, robotiikka,
virtuaalisuus, täydennetty todellisuus, 
reaaliaikaisuus

Älykäs ympäristö (IoMT), digitalisaatio: 
IoMT sairaala, IoMT hoivaratkaisut, puettavat ratkaisut,
personoidut hoidot ja palvelut, etähoidon ratkaisut 

Tietosuhteen muutos: Räjähdysmäinen 
Datan lisääntyminen, älykkäät algoritmit, 
MyData, genomitieto, kehon tietoturva

Sosio-kulttuuriset muutokset:
Terveyden ja hyvinvoinnin konsumerisaatio, 
yksinäisyys muuttuu, uudenlainen yhteisöllisyys, 
hyvinvoinnin ja terveydenalueen uudet professiot, 
yksilölähtöinen hoitokulttuuri, muuttuva media, 
transhumanism

Globalisaatio: ilmastonmuutos, talous-
kasvu, väestönkasvu, palvelumarkkinoiden muutos

Kaupungistuminen : 
Ihmiset elävät keskimäärin pidempään ja 
terveempinä, 60+ markkinat, lähipalvelut, 
liikkumisen ja asumisen muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden murros: 
Sairauden hoidosta ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään
hyvinvointiin ja terveyteen, digitaalinen ja virtuaalinen 
hoito, täsmähoidot, nanolääketiede, kantasolu-Teknologia,
biokuvantaminen 

Eettiset ja ekologiset muutosilmiöt:
Keinoälyn ihmisenkaltaistaminen, hoivarobotiikka,  
virtuaaliset avustajat ja läsnäolo hologrammina
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https://www.marketopportunities.fi/home?_3_formDate=1518775591026&p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_3_struts_action=/search/search&_3_cur=1&_3_format=&_3_keywords=&_3_marketArea=-1&_3_country=-1&_3_industryOrSection=-1&_3_itemType=2
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“Yksilöllistetty terveys”
Yhdistetään yksilön eri lähteistä saatavia tietoja kuten genomitietoa, 
terveydenhuollon tietoja, biopankki-ja rekisteritietoa tai yksilön itse 

keräämää elämäntapatietoa, tavoitteena lisäarvon tuottaminen yksilölle ja 
laajemmin koko yhteiskunnalle. Tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin 

ylläpitäminen, sairauksien varhainen ennakoiminen ja diagnostiikka sekä 
yksilöllistetty hoito. Yksilön osallistamisella keskeinen rooli.

PREDICT-PREVENT-PERSONALISE-PARTICIPATE (P4 HEALTH)

Yksilöllistetyn terveyden –ohjelma edistää tähän perustuvan 
liiketoiminnan ja ekosysteemien kehittymistä.

10 % Healthcare 

20 % Environmental
factors

30 % Genomics data 
40 % Lifestyle
factors
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VISIO 2025 
BF TERVEYS & HYVINVOINTI

Suomi on kansainvälisesti menestyvä hyvinvoinnin ja terveysalan tutkimuksen, 
innovaatiotoiminnan, investointien ja liiketoiminnan edelläkävijämaa.

BF TERVEYS & HYVINVOINTI
Strategiset painopistealueet



Suomi on yksilöllistetyn terveyden globaali edelläkävijä. Digitaalisia tietovarantoja, biopankkeja sekä edistyksellistä 
analytiikka hyödynnetään t&k-toiminnassa, terveyspalveluissa sekä yritysten liiketoiminnassa. Ohjelmalla on tarkoitus 

kehittää ekosysteemiä, joka edistää vientiä ja tuo investointeja Suomeen. 

YKSILÖLLISTETTY TERVEYS -OHJELMAN VISIO 2025

Terveystiedon 
lupaviranomainen ja 
palveluoperaattori
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Nordics

USA
UK

Germany
Singapore, 
Japan

Networking to focus markets

Activities and focus markets

Started 1.5.2018
Duration: 4 years

Kick off 8.5.2018
Health Tuesday

Innovation funding
50-80 M €

Launch
5-6.9.2018

HealthBIO Turku

PerMed
funding call

Deadline 4.9.2018

Funding campaign 
06-09/2018 for 
businesses and 

research institutes

Workshops
for 

companies

European 
Healthtech

Investment Forum 
12.-13.3.2019

HIMSS Europe 
and Health 2.0 
11.-13.6.2019



Ohjelmasuunnitelma Q2-Q4/2018
05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Nordic Lifescience Days, 10.-12.9. Tukholma

Yksilöllistetty terveys -delegaatio 13.-19.9. 
SG SLUSH Singaporen yhteydessä 

Baselin delegaatio, 17.9.-19.9

Personalized Medicine Coalition, 13.-16.11. USA
3.4.– 4.9. Nordic Call on Personalized Medicine

SLUSH:n oheistapahtuma ”Personalized Health” 
12/2018 Helsinki

Ohjelmaa koskeva H2020 -tiedotus, Q2-Q4

Health Gazelle2.0 pilotti (export), USA Q2-Q3

NHS, Genomics England, UK Biobank (export), UK Q3-Q4

Health Global Network’in aktivointi FutureWatch, Market Opportunities & Sales lead toiminnassa Q2-Q4

Suora yritysten ja tutkimuslaitosten rahoitus ja hankeaktivointi Q2-Q4: mm. suunnattu rahoituskampanja 

5-6.9. Ohjelman lanseeraus HealthBio Turku -
tilaisuudessa + partnerointipäivä

8.5. Health Tuesday – Ohjelman Kick off ja
Singapore: FutureWatch raportin julkistus

Yritystyöpaja, mahdollisesti AI-ohjelman kanssa Q3-Q4 

Cleveland Clinic Innovation Summit 21-27.10. USA
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OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

MINNA HENDOLIN
+358 50 5577 665
minna.hendolin(at)businessfinland.fi

HARRIET GULLSTÉN
+358 50 557 7776
harriet.gullsten (at) businessfinland.fi

OUTI TUOVILA
+358 50 339 2542
outi.tuovila (at) businessfinland.fi

PIA MÖRK & KATRI RAEVUORI
Pia.mork (at) businessfinland.fi 
katri.raevuori (at) businessfinland.fi

Lue lisää: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/verkostot/terveys-ja-hyvinvointi/
yksilollistettyjen-hoitojen-kehittaminen/
Tilaa uutiskirjeemme: 
https://registration.businessfinland.fi/profile?lang=fi

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/terveys-ja-hyvinvointi/yksilollistettyjen-hoitojen-kehittaminen/
https://registration.businessfinland.fi/profile?lang=fi
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