
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmän kokous 
 
Aika  Keskiviikko 11.12.2019 klo 12.00-14.00 
Paikka  Työ- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4-10, Helsinki 
 
Osallistujat 
 
Jaana Lappi, TEM, pj 
Saara Leppinen, STM 
Jukka Lähesmaa, STM 
Riitta Maijala, Suomen Akatemia 
Sanna Marjavaara, Suomen Akatemia 
Minna Hendolin, Business Finland 
Riina Vuorento, OKM 
Tuula Helander, STM, vakituinen vieras 
Anni Kaukoranta, TEM, sihteeri 
Mikko Huuskonen, TEM 
Ville Koiste, Gesund Partners Oy (asiakohta 2) 
 

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 

Avattiin kokous kello 12.00.  
 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

2. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan päivittäminen 
 

Ville Koiste, tiekartan päivityksen projektipäällikkö, esitteli päivitysprosessin edistymistä ja 
tiekartan ensimmäistä luonnosversiota. Esiteltävänä oli avoimen päivitysprosessin kautta 
syntynyt luonnos, jossa kuvataan muun muassa terveysalan muuttunutta 
toimintaympäristöä, tiekartan läpileikkaavat teemat, toimenpidesuositukset sekä 
päivityksessä hyödynnetty aineisto. Tällä hetkellä kyseessä on vielä nk. pitkä versio, joka 
tulee iteroinnin edetessä tiivistymään. 
 
Todettiin, että luonnos on erinomainen pohja tiekartan päivityksen jatkotyölle 
projektiryhmässä. Luonnos toimitetaan kommenteille projektiryhmän edustajille, ja 
kommentit toivotaan vielä ennen joulutaukoa. Seuraava luonnos on kommenttikierroksen 
jälkeen odotettavissa loppiaiseen mennessä. 
 
Keskusteltiin myös sidosryhmien kommentointikierroksesta vuodenvaihteen jälkeen, ja sen 
valmistelua jatketaan projektiryhmässä. 
 
Projektipäällikköä tiimeineen kiiteltiin hyvästä valmistelusta tiukalla aikataululla. Työ jatkuu 
lähiviikkoina ja tiekartan päivityksen eteneminen on myös uuden ohjausryhmän toimikauden 
ensimmäisen kokouksen asialistalla. 

 
Tilannekatsauksen jälkeen siirryttiin ohjausryhmän kokouksen asialistan muihin asioihin. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.11.2019) pöytäkirja.  
 



 
 

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

 
4. Terveysalan kasvustrategian ohjausryhmän toimikauden päätös ja seuraavat 

askeleet 
 
Terveysalan kasvustrategian ohjausryhmän nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2019. Uusi 
ohjausryhmä tullaan asettamaan 1.1.2020-31.12.2023 väliseksi toimikaudeksi. Käytiin läpi 
TEM:n luonnostelemaa nimeämispyyntöä, joka on lähdössä lähipäivinä. Nimeämiset 
toivotaan 10.1.2020 mennessä.  
 
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.  
 
Ohjausryhmätyön koordinaatio- ja sihteeritehtävistä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. 
Ohjausryhmä voi kuulla työssään haluamiaan asiantuntijoita ja asettaa työnsä tueksi 
laajemman projektiryhmän. 
 
Kiitettiin myös ohjausryhmän väistyvää puheenjohtajaa. 
 

5. Ajankohtaiset kuulumiset ja muut asiat 
 
Käytiin tour de table ajankohtaisista asioista. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin kello 14.00. 
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