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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03. 
 

2. Asialistan hyväksyminen   
 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 
3. Edellinen kokous 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Terveysteknologia ja tutkiva lääkeala Suomen taloudessa –raportin esittely 

 
Martti Kulvik esitteli alkuvuonna valmistunutta ETLA:n tekemää Terveysteknologia ja tutkiva 
lääkeala Suomen taloudessa –raporttia. Raportti kuvaa tutkivan lääkealan ja 
terveysteknologia-alan kehitystä Suomessa v. 2008-2018 välillä ja piirtää kuvaa alan 
merkityksestä Suomen taloudessa.  
 
Raportissa tunnistettiin Suomessa olevan vuonna 2018 114 lääkealan ja 240 
terveysteknologia-alan kriteerit täyttävää yritystä. Erityisesti terveysteknologian osalta 
yrityslistan koostaminen oli haastavaa, sillä toimialaa ei ole erikseen luokiteltu esimerkiksi 
Tilastokeskuksessa. 

 
Raportin perusteella alan tuottama arvonlisä on kasvanut tarkastelujaksolla, ja alan kehitys 
on ollut kaiken kaikkiaan suopeaa. Ala työllistää korkeasti koulutettua työvoimaa. 
Lääkealalla erityisesti suuret yritykset ovat vetäneet arvonlisän ja liikevaihdon kasvua, 



 

terveysteknologia-alan osalta puolestaan pienet ja keskisuuret yritykset. Suomen 
taloudessa kyseessä on kuitenkin verraten pieni ala. 
 
Lääkeala on globaali toimiala, ja Suomea voisi kuvata eläväiseksi hubiksi. Kansainvälisesti 
katsottuna Suomi kasvattaa osuuttaan globaalissa arvoketjussa, mikä kertoo 
kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä.  
 
Terveysteknologian osalta yhtiöpopulaation rakenne on tulevaisuuden kannalta keskeinen 
tarkastelutapa, ja pienten yritysten kasvava määrä kertoo alalla olevan positiivinen vire.  

 
5. Tilannekatsaus toisiolain toimeenpanoon 

 
Jukka Lähesmaa esitteli ns. toisiolain toimeenpanon ajankohtaisia asioita. Sosiaali- ja 
terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (toisiolain) siirtymäaikaa jatketaan 
vuodella. Lain tietoturvalliselta käyttöympäristöltä edellytettäviä vaatimuksia sovellettaisiin 
vasta 1.5.2022 alkaen. Alun perin vaatimuksia oli tarkoitus soveltaa 1.5.2021 alkaen. 
 
STM on käynnistänyt esiselvityksen toisiolain vaikutuksista. Tavoitteena on tunnistaa lain 
vaikutukset ja arvioida tarpeita jatkotoimenpiteisiin, kuten toimintamallien kehittämiseen, 
viestinnän selkeyttämiseen tai lainsäädännön muutoksiin. Esiselvitys on valmistumassa 
pian. Esiselvityksen alustavissa huomioissa on noussut esille useita kehittämiskohteita 
kuten sote-tutkimukseen liittyvä lainsäädäntökokonaisuus, tietoturvalliset käyttöympäristöt, 
kansainväliset tietoluovutukset, prosessit ja Findatan ruuhkautuminen, hinnoittelu.  

 
6. Ajankohtaiset kuulumiset 

 
Käytiin pöytäkierros ajankohtaisista kuulumisista. 

 
7. Muut asiat 

 
Todettiin terveysalan kasvustrategian ohjausryhmän kokoussuunnitelma syksylle 2021. 

 
8. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.10.2021. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11. 

 


