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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin asialista. 
 

3. Hallituksen esitys sote-uudistukseksi.  
 

Taina Mäntyranta esitteli hallituksen esitystä sote-uudistukseksi.  
 
Sote-uudistuksen tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata 
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa 
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla, turvata ammattitaitoisen 
työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja 
hillitä kustannusten kasvua.  
 
Jatkossa perus- ja erityistason palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu on yhdellä 
järjestäjällä. Hyvinvointialueita perustetaan 21 + Helsinki. Uuden hyvinvointialuerakenteen 
on tarkoitus astua voimaan 1.1.2023. 
 
Yliopistollisten sairaaloiden tutkimus- ja koulutustoiminta sekä yliopistollisten sairaaloiden ja 
yliopistojen yhteistyö valmistellaan erillisessä jatkovalmistelussa yhteistyössä yliopistojen ja 
yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien kanssa. Selvitetään myös tarpeita ja 
mahdollisuuksia kehittää kokonaisuutena hyvinvointialueiden koulutus-, tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rakenteita, ohjausta sekä rahoitusta koskevaa sääntelyä.   

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (21.10.) pöytäkirja, kuitenkin mahdollisuus toimittaa 
kommentteja vielä 16.12. aikana.  



 
 

 
Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan TEM:n verkkosivulla osoitteessa https://tem.fi/ta-
kasvustrategian-ohjausryhma. 

 
5. Business Finlandin kuulumiset 

 
Hanna Rantala esitteli Business Finlandin syyskuun lopulla hyväksytyn uuden strategian 
painotuksia, joissa korostuvat entistä vahvemmin kestävän kehityksen periaatteet sekä 
asiakaslähtöisyys.  
 
Uuden strategian rinnalla on myös uudistettu organisaatiota. Terveys on mukana eri 
vastuualueissa. Kaksi terveysteemaista ohjelmaa Smart Life Finland ja Personalised 
Medicine jatkavat osana Network Services vastuualuetta. Business Finland nimeää uudet 
edustajat terveysalan kasvustrategian ohjausryhmään.  
 

6. Terveysalan kasvustrategian tiekartta 2020-2023 
 

Anni Kaukoranta esitteli terveysalan kasvustrategian tiekarttaa vuosille 2020-2023.  
 
Tiekartta hyväksyttiin marraskuussa pidetyssä ministeritapaamisessa ja julkaistiin 
1.12.2020. Ensimmäisten kahden viikon aikana tiekarttaa oli ladattu yli 400 kertaa. 
Tiekartan julkistamisesta viestittiin eri viestintäkanavissa. Webinaari suunnitellaan 
pidettäväksi vuoden 2021 puolella. Tiekartta tullaan myös kääntämään englanniksi. 
 
Tiekartan päivityksen projektiryhmä kutsutaan tammikuussa koolle arvioimaan tiekartan 

päivitysprosessia kokonaisuudessaan ja tunnistamaan mahdolliset kehittämiskohdat jatkoa 

varten. Kokouksen muistiinpanot tuodaan tiedoksi seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen. 

Tiekartan toimeenpanoa ja seurantaa varten valmistellaan toimeenpanosuunnitelma. 

7. Kevään kokoukset 
 

Ohjausryhmä kokoontuu keväällä 2021 helmikuussa, huhtikuussa sekä kesäkuussa. 
 

8. Ajankohtaiset kuulumiset 
 

Käytiin keskustelua ajankohtaisista kuulumisista. 
 

9. Muut asiat  
 

Ei muita asioita. 
 
10. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 17.2. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14. 
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