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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. 
 

2. Asialistan hyväksyminen   
 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
3. Edellinen kokous 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Sitran työpaperi: Hyvinvointia terveysdatasta – Suomi vuonna 2030 

 
Minna Hendolin ja Hannu Hämäläinen Sitrasta esittelivät Sitran työpaperia Terveysdatan 
sujuva ja turvallinen käyttö – viisi askelta kohti reilua datataloutta 2030.  
 
Sitra on selvittänyt kansallisen terveysalan innovaatioympäristön kilpailukykyä ja kasvun 
mahdollisuuksia. Työpaperissa tunnistetaan nykytilan haasteita, jotka vaatisivat nopeita 
toimia sekä ehdotetaan korjaavia toimenpiteitä. Tavoitteena työpaperissa on kuvata 
askeleita Suomen nostamiseksi globaaliksi suunnannäyttäjäksi terveysdatan vastuullisessa 
hyödyntämisessä sekä uuden liiketoiminnan edistämisessä vuoteen 2030 mennessä.  
 
Työpaperi on suunnattu terveysalan toimijoille ja päätöksentekijöille. Se sisältää myös 
suosituksia terveysalan kasvustrategian jatkolle ja ajatuksena on tarjota syötteitä myös 
seuraavaan hallitusohjelmaan. 

 
5. Tiekartan toimeenpanon tilannekatsaus ja seurantamittarit 

https://www.sitra.fi/julkaisut/terveysdatan-sujuva-ja-turvallinen-kaytto/
https://www.sitra.fi/julkaisut/terveysdatan-sujuva-ja-turvallinen-kaytto/


 

Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoryhmä oli valmistellut katsauksen tiekartan 
toimeenpanoon. Edellisen kerran katsaus oli annettu ohjausryhmälle joulukuun 
kokouksessa.  
 
Tiekartan 23:sta toimenpiteestä 17 etenee suunnitellusti. Kuuden toimenpiteen osalta 
toimeenpanoryhmä toteaa, että toimeenpano etenee, mutta ei aivan suunnitellusti. 
Ohjausryhmän toivottiin kiinnittävän huomiota erityisesti näihin toimenpiteisiin. Lisäksi 
todettiin kootusti tiekartan seurantamittarit.  
 
Ohjausryhmälle tuodaan tiekartan toimeenpanon katsaus tiedoksi säännöllisesti. 
 

6. Terveysalan kasvustrategian ministeritapaaminen 
 

- Ministeritapaamista on esitetty kevätkaudelle. Ministeritapaamisessa olisi alustavasti 
tarkoitus käsitellä mm. joulukuussa 2020 hyväksytyn tiekartan toimeenpanon etenemistä, 
painopisteitä loppuhallituskauden aikana sekä kasvustrategian jatkoa. Mahdollisesti 
keskusteluun esitetään myöhemmin päätettävää erityisteemaa. 
 

7. Terveysalan kasvustrategian vuosiseminaari 
 
Vuosiseminaari päätettiin siirtää pidettäväksi syyskaudelle. Vuosiseminaarin kohderyhmänä 
olisi terveysalan kasvustrategian sidosryhmät. Aiheina olisi alustavasti terveysalan 
kasvustrategian tiekartan toimeenpano sekä teemakeskustelua terveydenhuollon 
digitalisaation ympärillä. Tärkeänä pidetään myös mahdollisuutta jälleen tavata, keskustella 
ja verkostoitua. 
 

8. Ajankohtaiset kuulumiset 
 
Käytiin pöytäkierros ajankohtaisista kuulumisista.  

 
9. Muut asiat 

 
Ei muita asioita. 

 
10. Seuraava kokous 

 
Seuraavalle kokoukselle etsitään uusi aika.  

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.57. 

 


