
 
 
PÖYTÄKIRJA 

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmä 

 

Aika  Maanantai 8.6. klo 10.00-12.00 

Paikka  Skype-kokous 

 

Osallistujat 

 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, pj (klo 10.30 asti)   

Anni Kaukoranta, TEM, pj (klo 10.30 alkaen) 

Minna Hendolin, Business Finland 

Saara Leppinen, STM 

Jukka Lähesmaa, STM 

Sanna Marjavaara, Suomen Akatemia 

Riina Vuorento, OKM 

Mikko Martikainen, TEM, pysyvä asiantuntija 

Tuula Helander, STM, pysyvä asiantuntija 

  

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.  
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin asialista muutoksin. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (14.4.) pöytäkirja, kuitenkin mahdollisuus toimittaa 
kommentteja vielä 8.6. aikana. Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan TEM:n verkkosivulla 
osoitteessa https://tem.fi/ta-kasvustrategian-ohjausryhma. 

 
4. Terveysalan kasvustrategian tiekartan päivitys 

 
Tiekartan päivityksen projektiryhmän työskentely on ollut kevään ajan tauolla. 
Projektiryhmän työskentely jatkuu nyt kesäkuussa tavoitteena saattaa luonnosversio 
valmiiksi jo ennen lomille jäämistä. 
 
Tiekartan sisältökokonaisuus saatiin kevään aikana jo pitkälle sidosryhmäprosessia 
seuranneessa virkavalmistelussa. Koronasta johtuen tiekarttaa on kuitenkin tarkasteltava 
vielä uudelleen. Projektiryhmää evästettiin miettimään, miten korona huomioidaan 
esimerkiksi kasvun ja vientiliiketoiminnan, tutkimuksen ja osaamisen, kansainvälisen 
yhteistyön ja digitaalisen murroksen näkökulmista. 
 
Syksyllä on tarkoitus edetä tiekartan hyväksymismenettelyyn. 

 
5. TKI-tiekartta ja toimeenpano 

 
Riina Vuorento esitteli keväällä hyväksyttyä hallitusohjelmaan kirjattua TKI-tiekarttaa ja sen 
toimeenpanoa. Tiekartta on valmisteltu OKM ja TEM johdolla.  
 

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


 
 

Tiekartassa on määritelty kolme toisiinsa kytkeytyvää kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi 
kumppanuusmalli sekä innovatiivinen julkinen sektori. Jokainen kehittämiskohde sisältää 
useita toimenpiteitä, jotka tullaan projektoimaan. Tiekartan toimenpiteitä tarkastellaan 
vuosittain. 
 
Tiekartan tavoitteena on 1) nostaa t&k-investoinnit kasvu-uralle, 2) tavoitetason nostaminen 
sekä laadullisesti että määrällisesti, 3) yritysten ja tutkimusorganisaatioiden TKI-yhteistyön 
uusi alku, 4) osaamisen voimavarojen laadun ja saatavuuden turvaaminen sekä 5) julkisen 
sektorin innovatiivisuuden lisääminen ja hyödyntäminen.  

 
6. Lainsäädäntökokonaisuus (yksilöllistetty lääketiede) 

 
Tuula Helander esitteli biopankkilain kokonaisuudistusta sekä genomilakia. Molemmat 
lakipaketit ovat valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä tavoitteena antaa ne 
eduskunnalle viikolla 50. Molemmat hallituksen esitykset on tarkoitus toimittaa vielä uudelle 
lausuntokierrokselle syksyn aikana.  
 
Biopankkilain osalta tavoitteena on tehdä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja lain 
soveltamiskäytännössä aiheutuneista tulkintaongelmista johtuvat tarpeelliset muutokset 
biopankkilakiin sekä biopankkitoimintaan liittyviin muihin lakeihin. Lain muutoksilla 
varmistetaan biopankkien yhteistyö myös Findatan ja Genomikeskuksen kanssa. 
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM110:00/2015 
 
Genomilailla perustettaisiin Genomikeskus ja säädettäisiin sem tehtävistä. Genomikeskus 
olisi asiantuntijaviranomainen genomitietojen käyttöä ja terveyteen liittyviä geneettisiä 
analyysejä koskevissa asioissa. Genomikeskus ylläpitäisi kansallista genomitietorekisteriä. 
Genomitietoa tuotetaan biopankkitoiminnassa sekä terveydenhuollossa, josta ne 
tallennettaisiin genomitietorekisteriin. Genomitietoa olisi laissa säädetyin rajatuin 
edellytyksin mahdollista hyödyntää potilaiden hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. 
Lain tarkoituksena on tukea genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista 
käyttöä. https://stm.fi/hanke?tunnus=STM071:00/2018 
 
Kerrottiin myös, että kesäkuun alussa avattiin 1.8. miljoonan euron valtionavustushaku 
biopankkien harmonisointiin sekä EU:n 1+ million genomes – hankkeesta. Lisäksi esillä 
toisiokäytön edistyminen, Findatan toiminnan käynnistyminen sekä toisioekosysteemin 
markkinointi.   

  
7. Syksyn kokousaikataulu 

 
Syksyn aikana ohjausryhmällä on kolme kokousta. Päivämääriksi ehdotetaan 26.8., 21.10., 
16.12. Tarkemmin kellonajoista sovitaan vielä erikseen. 

 
8. Ajankohtaiset kuulumiset 

 
Käytiin pöytäkierros ajankohtaisista kuulumisista. 

 
9. Muut mahdolliset asiat ja seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.8. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.  

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM110:00/2015
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM071:00/2018

