
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmän kokous 
 
Aika  Keskiviikko 26.2.2020 klo 8.00-10.00 
Paikka  Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, kokoushuone Kalevala 
 
Osallistujat 
 
Mikko Huuskonen, TEM, pj 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, varapj 
Erja Heikkinen, OKM, varapj 
Minna Hendolin, Business Finland 
Saara Leppinen, STM  
Sanna Marjavaara, Suomen Akatemia 
Riina Vuorento, OKM 
Mikko Martikainen, TEM, pysyvä asiantuntija 
Tuula Helander, STM, pysyvä asiantuntija 
Anni Kaukoranta, TEM, sihteeri 
Ville Koiste, Gesund Partners Oy (asiakohta 2) 
 
 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 

Avattiin kokous kello 8.00.  
 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

2. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan päivitys 
 

Ville Koiste, tiekartan päivityksen projektipäällikkö, esitteli tiekartan päivitysprosessin ja 
päivitetyn tiekartan luonnosversiota.  
 
Tiekartan päivittämisprosessi oli luonteeltaan osallistava ja avoin. Osallistaminen toteutettiin  
verkkotyöpajan (30.10.-15.11.), asiantuntijahaastatteluiden ja alueellisten työpajojen avulla 
sekä keräämällä kommentteja tiekartan luonnosversioon verkkotyöpajan avulla.  

 

• Verkkotyöpajassa (30.10.-15.11.) prosessin alussa kerättiin noin 250 sidosryhmän 
ideoita ja toimenpide-ehdotuksia 

• Asiantuntijahaastatteluita toteutettiin yhteensä 28 kappaletta 

• Alueelliset työpajat järjestettiin Helsingissä (18.11.), Turussa (25.11.), Oulussa (28.11.), 
Kuopiossa (29.11.) ja Tampereella (4.12.), osallistujia näissä yhteensä 114 henkilöä 

• Lisäksi sidosryhmien näkökulmia kerättiin muun muassa ’Terveysalan kasvu ja 
yhteiskunta’ -tapahtuman (13.11.) työpajassa  

• Sidosryhmiltä kartoitetuista näkökulmista muodostettiin yhteenveto, joka oli tammikuussa 
2020 avoimesti sidosryhmien kommentoitavana verkkotyöpajassa 27.-28.1. ajan. Tähän 
vaiheeseen osallistui yli 150 osallistujaa, joko kyselyihin vastaamalla, tiekartan 
yhteenvetoa kommentoiden tai muiden kommentteja lukien 

 
Projektipäällikköä tiimeineen kiiteltiin hyvästä valmistelusta. Helmikuun alusta lähtien 
tiekartan päivitys on jatkunut virkavalmistelussa. 

 
Tilannekatsauksen jälkeen siirryttiin ohjausryhmän kokouksen asialistan muihin asioihin. 

 



 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (11.12.2019) pöytäkirja.  
 
Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan TEM:n verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/ta-
kasvustrategian-ohjausryhma. 

 
4. Ajankohtaiset kuulumiset 

 
Käytiin keskustelu ajankohtaisista kuulumisista.   
 

5. Ohjausryhmän asettamispäätös kaudelle 2020-2023 ja kevätkauden 
kokoussuunnitelma 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on tekemällään päätöksellä asettanut terveysalan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmän 1.1.2020-31.12.2023 väliseksi 
toimikaudeksi. Terveysalan kasvustrategian ohjausryhmän tehtävänä on edistää vuonna 
2014 valmistuneen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tavoitteita 
ja vastata alkuvuodesta 2020 valmistuvan tiekartan toimeenpanosta. Lisäksi tehtävänä on 
edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota.  
 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Mikko Huuskonen työ- ja 
elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän varapuheenjohtajina toimivat ylijohtaja, 
strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä johtaja Erja 
Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  
 
Ohjausryhmätyön koordinaatio- ja sihteeritehtävistä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.  
 
Ohjausryhmä voi kuulla työssään haluamiaan asiantuntijoita ja asettaa työnsä tueksi 
laajemman projektiryhmän. 
 
Ohjausryhmä järjestää kevät kaudella kolme kokousta (26.2., 15.4., 8.6.). 
 

6. Kansliapäällikkökokouksen 2.3. valmistelut 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kansliapäälliköt tapaavat 2.3. ja keskustelevat terveysalan 
kasvustrategian tiekartan päivityksestä. Kansliapäällikkökokouksen asialistalle ehdotetaan 
myös menettelyä tiekartan poliittiseksi käsittelyksi. On tärkeää, että läsnä ovat STM, OKM ja 
TEM ministerit. Tiekartta menisi lisäksi OSSI-ministeriryhmään keskusteltavaksi.  
 

7. Muut asiat ja seuraava kokous 
 
Seuraava kokous pidetään 15.4. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin kello 9.15. 

https://tem.fi/ta-kasvustrategian-ohjausryhma
https://tem.fi/ta-kasvustrategian-ohjausryhma

