
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmän kokous 
 
Aika  Keskiviikko 15.4.2020 klo 14.30 
Paikka  Skype-kokous 
 
Osallistujat 
 
Mikko Huuskonen, TEM, pj 
Erja Heikkinen, OKM, varapj 
Saara Leppinen, STM 
Jukka Lähesmaa, STM 
Riitta Maijala, Suomen Akatemia – klo 15 asti 
Sanna Marjavaara, Suomen Akatemia – klo 15 lähtien 
Hanna Rantala, Business Finland 
Mikko Martikainen, TEM, pysyvä asiantuntija 
Tuula Helander, STM, pysyvä asiantuntija 
Anni Kaukoranta, TEM, sihteeri 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin esityslista.  
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

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

4. Ajankohtaiset kuulumiset 
 

Edellisen kokouksen jälkeen on koronaepidemian osalta tilanne muuttunut Suomessa. 
Käytiin keskustelukierros koronaepidemian vaikutuksista ja akuuteista työtehtävistä. Alla 
lyhyesti nostoja organisaatioittain: 
 
STM: 

 
- Ministeriössä koronaan liittyen projektiorganisaatio kansliapäällikön vastuulla. Monet 

asiantuntijat tekevät laajalti tällä hetkellä koronaan liittyviä tehtäviä.  
- TKI-näkökulmasta yhteistyö tiivistä THL:n ja sairaanhoitopiirien kanssa, myös yritysten 

kanssa.  
- Akuutti kysymys koronatestaus ja rajoitusten mahdollinen purku. 
- Verkkosivuilla saatavilla tietoa kansalaisille ja uusi omaolo.fi porearviointipalvelu otettu 

käyttöön.  
- Jäljitykseen liittyvä mobiiliapplikaatio selvityksessä – poliittinen linjaus tulossa 
- Koronan exit-suunnitelmaa työstetään, kasvustrategian päivitettävään tiekarttaan 

mukaan varautuminen pandemioihin ja muihin haasteisiin ja riskeihin 
 
OKM: 
 

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


 
 

- Koronaan liittyvät tehtävät työllistävät laajalti 
- Paljon kansainvälisiä koronaan liittyviä tietopyyntöjä  
- Koulutussektori varkaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen siirtynyt etäopetukseen 
- Keskustelussa kevään pääsykokeiden korvaaminen vaihtoehtoisilla menetelmillä 
- CSE tarjonnut laskentaresursseja koronalaskentaan ja mahdollistanut 

korkeakouluopiskelijoiden etäopiskelut 
- Erinäisiä akuutteja tutkimushankkeita käynnissä (lääke, rokotus) 
 
TEM: 
 
- Poikkeusorganisaatiossa eletty jo kohta kuukauden päivät ja töitä jaettu uudestaan 
- Monet asiantuntijat siirtyneet väliaikaisesti koronaan liittyvien tehtävien hoitamiseen 
- Rahoitus-ohjausryhmää valmistellut rahoitukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten Finnveran 

takausvaltuudet, BF-lisämäärärahat, yksinyrittäjien tuki – isot yritykset (Finnvera, BF), pk-
yritykset (ELY), yksinyrittäjät (kunnat) 

- Huoltovarmuuteen ja Huoltovarmuuskeskukseen liittyvät selvitykset paljon esillä, EU/kv-
asioiden johtaja Janne Känkänen siirtynyt HVK:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 

- TEM käynnisti maaliskuun lopussa terveydenhuollon suojavarusteiden kotimaisen 
valmistuksen hankkeen 

 
BF: 
 
- häiriörahoitushakemuksia vastaanotettu 19 000, vuositasolla päätöksiä tehdään noin 

6800 
- Finnish suppliers lista koronaan liittyen valmisteltu 
- ohjelmatyötä uudelleen suunnattu, yli toimialojen tehtävää yhteistyötä lisätty 
- koronan jälkeistä uutta normaalia mietitty terveys ja hyvinvointi teemassa, kyselyjä 

yrityksille säännöllisesti 
- Visit Finland toimet jäissä 
 
SA:  
 
- mahdollisuus hakea tutkimushankkeiden rahoitukselle jatkoaikaa 
- uusi tutkimusorganisaatioille suunnattu rahoituskierros avattu huhtikuussa, ei 

tutkimusalarajoituksia - päätökset toukokuussa 
- pohjoismainen tutkimusyhteistyö lisääntynyt koronateemassa 

 
5. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan päivitys 

 
Edellisessä kokouksessa 26.2. tiekartan päivityksen projektipäällikkö Ville Koiste esitteli 

tiekartan päivitysprosessin ja päivitetyn tiekartan luonnosversiota. Tämän jälkeen työtä on 

jatkettu virkavalmistelussa. Koronasta johtuvien akuuttien työtehtävien vuoksi valmistelussa 

on kuitenkin maaliskuussa otettu aikalisä. Tiekartta sisältää keskeisiä toimenpiteitä, mutta 

sitä tulee vielä tarkastella uusin koronasilmälasein ja –teemoin. Myös kansliapäällikköjen 

kokous maaliskuulta siirtyi ja kokoukselle selvitetään uutta ajankohtaa. 

6. Muut asiat ja seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 8.6.2020.  
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 


