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1. Kokous avattiin kello 14.00. 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (20.3.2019) pöytäkirja. 
 
Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan jatkossa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa 
https://tem.fi/terveysala. 
 

3. Kansallinen neurokeskus tilannekatsaus 
 

Reetta Kälviäinen sekä etäyhteydellä Mikael von und zu Fraunberg ja Merja Jaronen antoivat 
Kansallisen neurokeskuksen tilannekatsauksen.  
 
Visiona on, että neurokeskus on neuroalan toimijoiden muodostava verkosto, jonka toiminta 
vastaa perus- ja kliinisen tutkimuksen tarpeisiin ja edistää suomalaista neuroalojen tutkimuksen 
arvostusta ja tunnettuutta maailmalla. Neurokeskus on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu 
toimija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka edistää Suomen kilpailukykyä neurotieteiden 
osaamisen aloilla. Neurokeskus parantaa neurotieteen datan saatavuutta ja käytettävyyttä 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä auttaa hankkimaan ja kanavoimaan lisärahoitusta 
Suomen neurotieteen tutkimukselle. 
 
Kokouksessa käytiin myös läpi neurokeskuksen tiekarttaa vuosille 2019-2022, 
rahoitussuunnitelmaa, organisaatiomalliin liittyviä vaihtoehtoja tehdyn selvityksen pohjalta sekä 
käynnistyneitä pilotteja. Keskustelussa kiiteltiin hyvin edennyttä valmistelua.  

 
4. Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla –raportti 

 
Erkki Ormala esitteli alkuvuodesta julkaistua raporttia Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun 
turvaaminen 2020. Ministeri Lintilä kutsui professori Ormalan arvioimaan valtion toimien 
riittävyyttä ja relevanssia soveltavan tutkimuksen voimavarojen osalta, sekä VTT:n roolia 
elinkeinoelämää palvelevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta. Selvityksen tavoitteena 
oli tuottaa perusteltuja ehdotuksia valtion toimista, joilla nostetaan innovaatiopanostukset 
kasvu-uralle. 
 
Raportin keskeiset johtopäätökset ja suositukset: 

https://tem.fi/terveysala


 
 

 
• Kokonaisuutta hallitsevan ja ennakoitavan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan palauttaminen 

(rahoitus, osaaminen, yhteistyö ja säädöspohja) 
• Soveltavan tutkimuksen ja yhteistyörahoituksen kasvattaminen 
• VTT:n aseman vahvistaminen  
• Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille selkeät kannustimet yhteistyöhön 
• Koulutusjärjestelmän ja työlupakäytäntöjen kehittäminen osaajapulan välttämiseksi 
• Rahoitusperiaatteiden kehittäminen:  

• vahvempi tuki uutta liiketoimintaa luovalle innovaatiotoiminnalle alasta ja yrityksen 
koosta riippumatta 

• rahoituksen temaattisesta ja yrityksen kokoon liittyvistä rajoituksista luopuminen 
• rahoitukseen pidempi aikajänne 
• kansallisten tutkimusohjelmien parempi valmistelu, koordinaatio ja yhteistyö 

 
5. Spark Finland –ohjelma 

 
Pirjo Kutinlahti esitteli kansallista Spark Finland -ohjelmaa. SPARK on alun perin Stanfordin 
yliopistosta alkunsa saanut ohjelma, jonka tavoitteena on valmentaa ja sparrata lääketieteen ja 
luonnontieteiden tutkijoita, opiskelijoita ja kliinikkoja uusien ratkaisujen sekä innovaatioiden 
tunnistamiseen ja kehittämiseen. 
 
SPARK Finland tukee tutkimuksesta ja kliinisestä palvelutuotannosta kumpuavien ideoiden 
jalostamista uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Samalla se tukee tutkijoiden ja 
kliinikkojen osaamisen kehittymistä ja uramahdollisuuksien monipuolistumista. Ohjelman 
erityisvahvuutena nähdään, että se on osa globaalia SPARK-verkostoa.  

 
6. Ajankohtaista 

 
Käytiin lopuksi tour de table ajankohtaisista asioista. 
 
Hallitusohjelmaneuvottelut käynnissä Säätytalolla hallitustunnustelija Antti Rinteen johdolla. 
 
Terveysalan kasvustrategian vuosiseminaari 6.6. tapahtumatalo Bankissa. Vielä muutamia 
paikkoja vapaana. 
 
Rekrytoinneista: 
 
Anni Kaukoranta terveysalan kasvustrategian kehittämispäälliköksi. 
Johanna Seppänen THL:n toimilupaviranomaisen ma. johtajaksi. 
Kari Klossner BF:n Smart Health Finland ohjelmapäälliköksi. 
 

7. Muut asiat 
 

Selvitetään aikatauluja ohjausryhmän kokoukselle kesä/heinäkuun taitteeseen.  
Palataan syksyn kokousten ajankohtiin. 
 

8. Kokous päättyi kello 16.00. 


