PÖYTÄKIRJA

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmän kokous
Aika
Paikka

Tiistai 8.10.2019 klo 8.00-10.00
Sosiaali- ja terveysministeriö, Meritullinkatu 8, Helsinki

Osallistujat
Jaana Lappi, TEM, pj
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, varapj
Minna Hendolin, Business Finland
Saara Leppinen, STM
Sanna Marjavaara, Suomen Akatemia
Riina Vuorento, OKM
Anni Kaukoranta, TEM, sihteeri
Tuula Helander, STM, pysyvä asiantuntija
Ville Koiste, Gesund Partners Oy (asiakohta 4)

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 8.00.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (4.9.2019) pöytäkirja.
Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan TEM:n verkkosivuilla osoitteessa https://tem.fi/takasvustrategian-ohjausryhma.
3. Ajankohtaiset kuulumiset
Käytiin tour de table ajankohtaisista asioista.
4. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan päivittäminen
Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa jatketaan Rinteen hallituksen kaudella
hallitusohjelman mukaisesti ja tiekartta päivitetään. TEM on hankkinut tiekartan päivityksen
fasilitoijaksi ulkopuolisen asiantuntijan, Gesund Partnes Oy:n.
Ville Koiste esitteli tiekartan päivityksen toteutussuunnitelmaa. Lähestymistapa on
ilmiölähtöinen ja systeeminen. Tällä tarkoitetaan innovaatioekosysteemien arviointia
Quadruple Helix -viitekehyksen avulla (yritykset, korkeakoulut, julkiset organisaatiot,
kansalaiset) ja monitasoisessa (alueellinen, kansainvälinen, EU ja globaali taso)
kontekstissa.
Tiekartan päivityksen keskeiset vaiheet ovat:
1.
kirkastetaan tilannekuva
2.
muodostetaan jaettu tahtotila
3.
määritellään toimenpiteet ja mittarit

Tiekartan päivityksen lähtökohtana on osallistaa sidosryhmiä ja toimijoita tiekartan
päivitykseen samalla sitouttaen sen toimenpanoon. Lisäksi viestintään panostetaan
päivitysprosessin ajan aktiivisesti. Keskeisiä keinoja osallistamisessa ovat:
- kaikille avoin verkkotyöpaja 30.10.-15.11.
- alueelliset työpajat marras-/joulukuun aikana (Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio, Tampere)
- asiantuntijahaastattelut marras-/joulukuun aikana
- kansainväliset sijoittajatapaamiset ja haastattelut SLUSH:n yhteydessä
Alustava tiekarttaluonnos ml. tavoitteet ja mittaristo toimitetaan 10.12 mennessä
projektiryhmälle, ja se esitellään ohjausryhmän kokouksessa 11.12. Viimeistelty tiekartta
toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2019, ja julkistustilaisuus pidetään
alkuvuonna.
Tiekartan päivittämistä varten on perustettu projektiryhmä. Projektiryhmässä on mukana
edustajat TEM, STM, OKM, UM, Business Finland, Suomen Akatemia ja Gesund Partners
Oy. Tiekartan päivittämistä ohjataan kasvustrategian ohjausryhmän kokouksissa.
5. Hallitusohjelman toimeenpano ja toteutumisen seuranta
Keskusteltiin hallitusohjelman toimeenpanosta eri hallinnonaloilla sekä syyskuisen
budjettiriihen tuloksista.
6. Selvitykset
OKM esitteli hiljattain valmistunutta selvitystä Innovaatioympäristöjen ja -ekosysteemien
menestystekijöistä sekä julkisen sektorin rooleista kehityksessä. Selvityksessä tarkastellaan,
miten innovaatioympäristöt syntyvät, mitä ne tarvitsevat menestyäkseen ja mitä niiden
toiminnasta on opittavissa tulevaisuutta varten. Lisäksi tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan
innovaatioympäristöjen mahdollisia erityispiirteitä.
STM esitteli hiljattain valmistunutta VN-TEAS-hankkeen loppuraporttia Maakuntien
järjestäytymismallit sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnassa. Hankkeessa kartoitettiin, miten
olemassa olevat rakenteet tukevat maakuntien TKI-toiminnan järjestäytymistä. Lisäksi
arvioitiin TKI-rahoituksen riittävyyttä ja tehokkuutta sekä laadittiin suosituksia, miten nykyistä
TKI-toimintaa tulisi organisoida entistä paremmin.
7. Muut asiat ja seuraava kokous
Seuraava kokous 15.11.2019 klo 13-15 opetus- ja kulttuuriministeriössä.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 10.

