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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00. 
 

2. Asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin asialista. 
 

3. Ajankohtaiset EU-asiat 
 

Keskusteltiin ajankohtaisista EU-asioista.  
 

Suomen kestävän kasvun ohjelma 
 

Timo Haapalehto esitteli valmistelussa olevaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 
Ohjelma rakentuu kuuden hallituksen linjaaman painopisteen pohjalle: 

 

1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle 
2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 
3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen 
4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen 
5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen 



 
 

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja 
kustannusvaikuttavuuden lisääminen 

 
Kunkin painopisteen alla rakenteelliset uudistukset ja niitä tukevat investoinnit muodostavat 
yhtenäisiä kokonaisuuksia.  
 
Valtiovarainministeriö koordinoi valmistelua. Hallitus antaa selonteon eduskunnalle 
marraskuun lopulla. Ohjelma valmistuu ensi kevään aikana.  

 
Horisontti Eurooppa 

 
Vera Mikkilä esitteli alustavia havaintoja Suomen osallistumisesta terveyshaasteeseen 
Horisontti 2020-ohjelmassa.  

 
Sirpa Nuotio esitteli Horisontti Eurooppa –puiteohjelmaa vuosille 2021-2027. Horisontti 
Eurooppa muodostuu kolmesta pilarista: pilari 1 huipputason tiede, pilari 2 
maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky, ja pilari 3 innovatiivinen 
Eurooppa. Pilari 2 sisältää kuusi eri teemaista klusteria, joista yksi on terveys. 
Terveysklusterin työohjelmaa vuosille 2021-2022 on valmisteltu nk. varjokomiteassa, jossa 
on Suomesta edustus SA, STM, TEM, BF.  
 
EU4Health-ohjelma 

 
Antti Hautaniemi esitteli EU4Health-ohjelman tilannetta. Terveysala on 
koronaviruspandemian vuoksi noussut komission painopisteisiin. Uudella terveysohjelmalla 
tavoitellaan muun muassa parhaiden käytänteiden jakamista ja levittämistä jäsenmaiden 
kesken, rajat ylittäviin terveysriskeihin varautumista sekä innovaatioiden syntymistä. Lisäksi 
terveysohjelman fokuksena on varautuminen kansallisesti ja EU-tasolla myös pitkän 
aikavälin terveyshaasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, väestöryhmien välisiin 
terveyseroihin, palveluihin pääsyyn, ns. tarttumattomien tautien kasvavaan taakkaan sekä 

ympäristön terveysriskeihin. Ohjelmaehdotus sisältää myös toimia mm. terveydenhuollon 
henkilöstön koulutukseen, terveydenhuollon digitaalisen muutoksen edistämiseen sekä 
digitaalisten palvelujen ja välineiden käyttöönoton tukemiseen liittyen.  

  
1+ Million Genomes -aloite 

 
Tuula Helander ja Tapani Piha esittelivät EU:n 1+Million Genomes –aloitetta. Aloitteen 
tavoitteena on luoda jäsenmaiden yhteistyönä mahdollisuus tietoturvalliseen ja 
yksityisyyden suojan varmistavaan rajat ylittävään genomitiedon käyttöön kansalaisten 
hyödyksi. EU:n laajuinen yhteistyö on välttämätöntä sairauksien selvittämiseksi ja 
geneettisen tiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa. 

 
Suomessa aloitetta edistää sosiaali- ja terveysministeriön johtama 1+MG-aloitteen 
koordinaatioryhmä. STM tulee lisäksi syksyllä 2020 asettamaan kansallisen tukiryhmän, nk. 
peiliryhmän. Ohjausryhmälle toimitetaan sähköpostitse nimeämispyyntö nk. peiliryhmään. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.8.) pöytäkirja, kuitenkin mahdollisuus toimittaa 
kommentteja vielä 21.10. aikana.  
 
Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan TEM:n verkkosivulla osoitteessa https://tem.fi/ta-
kasvustrategian-ohjausryhma. 

 

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


 
 

5. Terveysalan kasvustrategian tiekartan päivitys 
 

Anni Kaukoranta esitteli tiekartan päivitysprosessin etenemistä. 
 

Edellisen ohjausryhmäkokouksen jälkeen tiekartta on käsitelty virkamiestasolla TEM:ssä, 
STM:ssä ja OKM:ssä. Myös BF ja SA ovat käsitelleet tiekartan omissa organisaatioissaan. 
Lisäksi tiekartasta on keskusteltu erityisavustajien kanssa. Seuraavaksi tiekartta viedään 
hyväksyttäväksi tiekartasta vastaavien ministerien tapaamiseen, jonka ajankohta vielä 
täsmentyy. 
 
Keskusteltiin myös tiekartan visuaalisesta ilmeestä, julkistuksesta ja 
sidosryhmäviestinnästä koronatilanteessa. 
 
Tiekartan päivitysprosessin arviointi ja toimeenpanosuunnitelman laatiminen siirtyy 
käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 
 

6. Ajankohtaiset kuulumiset 
 

Käytiin keskustelua ajankohtaisista kuulumisista. 
 

7. Muut asiat ja seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.12. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14. 


