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1. Kokous avattiin kello 12.00.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.5.2019) pöytäkirja.
Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan jatkossa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa
https://tem.fi/terveysala.
3. Terveiset vuosiseminaarista 6.6.
Terveysalan kasvustrategian vuosiseminaari ”Kohti kestävää kasvua” järjestettiin 6.6.2019
Helsingissä. Vuosiseminaariin osallistui 90 henkilöä. Seminaari oli kutsuvierastilaisuus.
Terveysalan innovaatio- ja tutkimustoiminnan kasvustrategia on nivelkohdassa ja
vuosiseminaarissa katse suunnattiin eteenpäin kohti uutta hallituskautta. Tämän vuoden
seminaarissa kuultiin terveysalan ajankohtaisia kuulumisia, työskenneltiin neljässä eri
vaikutuspajassa sekä luodattiin katse eteenpäin paneelikeskustelun myötä.
Vaikutuspajojen teemat olivat
- PPP -yhteistyö ja innovaatiot käytäntöön
- kansallinen lääkekehityskeskus
- toisiolain palveluekosysteemi
- osaaminen ja tutkimus.
Vuosiseminaarin ohjelma ja vaikutuspajojen nostot julkaistaan os. https://tem.fi/vuosiseminaari6.6.2019.
4. Terveysalan kasvustrategia hallitusohjelmassa ja toimenpiteet
Käytiin yhdessä läpi kesäkuussa julkaistua Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaa ja todettiin,
että terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä kasvustrategia mainitaan
hallitusohjelmassa useammassakin kohtaa, mm.
3.4. Elinvoimainen Suomi

Jatketaan terveysalan kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Edistetään
sote-datan joustavaa ja laajamittaista hyödyntämistä, samalla kuitenkin rekisteröityjen
tietosuojan korkeasta tasosta huolehtien. (s. 99)
3.6. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
Jatketaan aktiivista ministeriöiden välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
innovaatioekosysteemin kehittämiseksi sekä huolehditaan vuoden 2014 kasvustrategian
mukaisten toimenpiteiden kiireellisestä täytäntöönpanosta. Edistetään kansallisten
osaamiskeskusten perustamista ja toiminnan käynnistymistä. (s. 150-151)
Säädetään genomi- ja biopankkilainsäädäntö. Selvitetään sote-datan hyödyntämistä osana
terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa huolehtien tietosuojan korkeasta tasosta. (s. 151)
Valtioneuvoston kanslia koordinoi hallitusohjelman toimeenpanoa ja seuranta-asiakirjan
valmistelua. Keskusteltiin hallitusohjelman pohjalta eri hallinnonalojen välittömistä ”lähdöistä”
sekä kertaluontoisista tulevaisuusinvestoinneista.
Terveysalan kasvustrategian tiekartan (2016-2018) päivitystyöhön ryhdytään alkusyksyllä;
keskusteltiin päivitysprosessista ja sen aikataulutuksesta. Päivitystyö tehdään laajalla
valmistelulla yhdessä sidosryhmien kanssa. Päivitystyön fasilitoimiseksi hankitaan ulkopuolinen
asiantuntijatuki.
5. Ajankohtaista
Käytiin lopuksi tour de table ajankohtaisista asioista.
Erityisesti paljon ajankohtaisia EU-asioita ja tilaisuuksia Suomen EU-pjkauden käynnistyttyä.
Genomilain lausuntokierros päättyy 5.7.
Nina Kopola Business Finlandin pääjohtajaksi 1.9. alkaen.
6. Syksyn kokoukset ja muut asiat
Selvitetään aikatauluja ohjausryhmän kokouksille syyskaudella.
7. Kokous päättyi kello 14.00.

