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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin asialista. 
 

3. Edellinen kokous  
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4. TEHDAS-hanke ja Sitran kuulumiset 
 

Minna Hendolin ja Hannu Hämäläinen Sitrasta vierailivat ohjausryhmän kokouksessa. He 
esittelivät Sitran strategian 2021-2024 teemoja reilu datatalous, kestävät ratkaisut, 
demokratia ja osallisuus, ennakointi sekä koulutus. Sitran visio on: Reilu, kestävä ja 
innostava tulevaisuus, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.  
 
Terveysdata 2030 on osa reilun datatalouden teemaa. Terveysdata 2030 kokonaisuudessa 
rakennetaan ratkaisuja, pelisääntöjä ja siltoja maiden rajat ylittävälle terveysdatan 
hyödyntämiselle Euroopassa. Kokonaisuudessa on kaksi kärkeä: 1) EU:n terveysalan 
yhteistoimintahanke (Joint Action Towards the European Health Data Space, TEHDAS) 
sekä 2) kilpailukykyä terveysdatasta, jossa on tarkoitus toteuttaa yhteistyöhankkeita 



 

yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Suomen kilpailukyvyn ja terveysdatan hyötykäytön 
edistämiseksi.  
 

5. Teknologianeuvottelukunnan ajankohtaiset ja toimenpide-ehdotukset 
 
Laura Eiro esitteli teknologianeuvottelukunnan työtä. Neuvottelukunnan tavoitteena on 
valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka. Tavoite 
on myös nostaa Suomen teknologiaosaamista, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyötä sekä vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla 
yhteiskunnan osa alueilla. Neuvottelukunnan työ on poikkihallinnollista. 
 
Työssä on tunnistettu laaja joukko tavoitteita ja teknologiapolitiikan toteutumiseen tarvittavia 
toimenpiteitä. Raporttiluonnos on tulossa lausunnoille huhtikuun puolivälin jälkeen ja valmis 
raportti on tavoite julkaista kesäkuun alussa.  
 

6. Kansallisten osaamiskeskittymien kokonaisuus 
 

Tuula Helander esitteli kansallisten osaamiskeskittymien kokonaisuutta. Kansalliset 
osaamiskeskittymät edistävät palvelujen ja hoidon yhdenvertaisuutta, yksilöllistä 
hyvinvointia, vahvistavat kilpailukykyä ja investointeja sekä ovat hedelmällinen ja 
houkutteleva tutkimusympäristö.  
 
Osaamiskeskittymistä on perustettu Kansallinen syöpäkeskus, Biopankkien osuuskunta, 
Kansallinen neurokeskus. Perusteilla ovat genomikeskus, lääkekehityskeskus sekä lisäksi 
kansallinen rokotetutkimuskeskus/-yhtiö (ehdotettu myös digitaalisen terveyden ja 
hyvinvoinnin osaamiskeskusta).  

 
7. Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoryhmä 

 
Anni Kaukoranta esitteli terveysalan kasvustrategian toimeenpanoryhmän 
nimeämispyyntöä. Toimeenpanoryhmä on tarkoitus asettaa 1.6.2021-31.12.2023 väliseksi 
ajaksi. Toimeenpanoryhmän tehtävänä on tukea ohjausryhmän työtä vuonna 2014 
valmistuneen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ja vuonna 2020 
valmistuneen tiekartan toimeenpanossa. Toimeenpanoryhmä suunnittelee ja koordinoi 
tiekartan toimenpiteitä ja osallistuu niiden toteutukseen. Toimeenpanoryhmä valmistelee 
sidosryhmät osallistavan toimintamallin tiekartan seurantaa ja päivitystä varten. 
Toimeenpanoryhmä raportoi säännöllisesti ohjausryhmälle. Ohjausryhmä on asetettu 
vuoden 2023 loppuun asti. 
 

8. Muut asiat 
 

Ajanpuutteen vuoksi ajankohtaisia kuulumisia toivottiin kirjallisesti.  
 

9. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.6. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11. 


