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1. Kokouksen avaus sekä asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. Hyväksyttiin kokouksen asialista ja edellisen 
kokouksen pöytäkirja. 

 
2. Kansalliset osaamiskeskittymät ja lainsäädäntökokonaisuuden ajankohtaiset 

 
Tuula Helander esitteli asiakohdan.  
 
Kansalliset osaamiskeskittymät: 
- Kansallinen syöpäkeskus perustettiin 2019, ja se koostuu viidestä alueellisesta 

syöpäkeskuksesta sekä toimintaa koordinoivasta yksiköstä. Kansallinen syöpäkeskus 
koordinoi palvelujärjestelmän voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä syövän 
hoidossa sekä kansallista syöpätutkimusta. Syöpäkeskukselle myönnettiin 
alkuvuodesta 2022 yhteensä 2,85 milj. euroa valtionavustusta.  

- Kansallinen neurokeskus perustettiin 2021, ja se on 7 yliopiston ja 5 sairaanhoitopiirin 
muodostama yhteistyöverkosto. Verkosto edistää yhteistyötä ja kumppanuuksia 
akateemisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. 

- Kansallinen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 2022, ja sen 
rahoitus/pääomittaminen sekä toiminnan käynnistyminen ovat valmistelun seuraavia 
vaiheita. 

- Hallituksen esitys Genomikeskuksesta valtioneuvoston esittelyssä kesäkuun aikana. 
- Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB perustettiin vuonna 2017, ja siihen kuuluvat 

kuusi Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä ja yliopistoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Biopankkitoiminnan harmonisointiin myönnettiin valtionavustusta heinäkuussa 
2021 yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa, ja seuraavat valtionavustuspäätökset ovat 
valmistelussa.  

- (Rokotetutkimuskeskus) 
 

Biopankkilain osalta on päätetty luopua kokonaisuudistuksesta. Valmistelu on osoittanut 
pykäläkohtaisten muutosten olevan oikea ratkaisu tämän hallituskauden aikataulujen 



 

osalta. Hallituksen esitys on tarkoitus esitellä valtioneuvoston istunnossa näillä näkymin vko 
38. Mahdolliset laajemmat muutokset biopankkikentälle päätetään seuraavissa 
hallitusneuvotteluissa.  
 
Genomilain osalta kokonaisuus on jaettu kahteen osaan: Genomikeskus ja 
genomitietorekisteri. Hallituksen esitys Genomikeskuksesta on tarkoitus esitellä 
valtioneuvoston istunnossa kesäkuun aikana. Lisäksi päivitetty genomistrategia on tulossa 
mahdollisesti kesän aikana.  
 
Näiden lisäksi paljon muuta osin terveysalan kasvustrategiaan liittyvää lainvalmistelua 
käynnissä mm. tiedonhallinta- ja tietosuojasäädösten kokonaisuudistus. Komission ehdotus 
eurooppalaiseksi terveysdata-avaruudeksi esiteltäväksi ohjausryhmälle syyskaudella. 

 
3. Terveysalan kasvustrategian ministeritapaaminen 

 
Terveysalan kasvustrategiaa ohjaavat ministerit (elinkeinoministeri, perhe- ja 
peruspalveluministeri, tiede- ja kulttuuriministeri) tapaavat 21.6. Tapaamisen asialistalla on 
ainakin tiekartan toimeenpanon tilannekatsaus, loppuhallituskauden painopisteet sekä 
teemakeskustelu tutkimusinfrastruktuurien ja datan merkityksestä. 

 
4. Terveysalan kasvustrategian vuosiseminaari 

 
Terveysalan kasvustrategian vuosiseminaari pidetään 5.10.2022. Seminaarin pääteema on 
digitalisaatio ja datan hyödyntäminen terveydenhuollossa. 
 

5. Ohjausryhmän syksyn kokousten aikataulut ja aiheet 
 
Keskusteltiin alustavasti syyskauden kokoussuunnitelmasta. Ohjausryhmä kokoontuu 
syyskaudella kolme kertaa: elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. 

 
6. Orientaatiokeskustelu: Hallitusohjelmavalmistelut 

 
Ohjausryhmä kävi lyhyen orientaatiokeskustelun hallitusohjelmavalmisteluista. 
Keskustelussa todettiin muun muassa kaikkien ministeriöiden yhteinen 
tulevaisuuskatsausvalmistelu sekä VTV:n tarkastuskertomus edellisen hallituksen 2016-
2018 aikaisesta terveysalan kasvustrategian tiekartasta. Valmisteluihin palataan 
syyskaudella. 
 

7. Ajankohtaiset kuulumiset 
 
Ajankohtaiset kuulumiset käsiteltiin kirjallisesti. 

 
8. Muut asiat 

 
Ei muita asioita. 

 
9. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous 26.8.  

 



 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 
 


