
 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian ohjausryhmän kokous 
 
Aika  Perjantai 15.11.2019 kello 13.00-15.00 
Paikka  Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki 
 
Osallistujat 
 
Jaana Lappi, TEM, pj 
Saara Leppinen, STM (etäyhteydellä) 
Jukka Lähesmaa, STM 
Riitta Maijala, Suomen Akatemia 
Sanna Marjavaara, Suomen Akatemia 
Hanna Rantala, Business Finland 
Riina Vuorento, OKM 
Tuula Helander, STM, vakituinen vieras 
Anni Kaukoranta, TEM, sihteeri 
Ville Koiste, Gesund Partners Oy (asiakohta 2) 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Kokous avattiin kello 13.00. 
 

2. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan päivittäminen 
 

Ville Koiste, tiekartan päivityksen projektipäällikkö, esitteli päivitysprosessin edistymistä. 
 

- Verkkotyöpaja on ollut avoinna 30.10. lähtien ja sinne on rekisteröitynyt yli 220 
osallistujaa, joista reilut 150 on ollut aktiivisia viimeisen viikon aikana. Verkkotyöpaja 
ja ”kutsuhuutovideo” saanut hyvin näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.  

- Päätettiin, että jatketaan verkkotyöpajan aukioloaikaa vielä 17.11. asti. 
- Asiantuntijahaastattelut toteutetaan marras-/joulukuun aikana.  
- Kansainvälisiä toimijoita haastatellaan SLUSH:n yhteydessä marraskuun lopulla. 
- Alueellisia työpajoja järjestetään viisi kappaletta (Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio, 

Tampere) 18.11.-4.12. välisenä aikana. Työpajat järjestetään yhteistyössä 
alueellisten ekosysteemitoimijoiden kanssa. 

- Tiekartan luonnosversio toimitetaan 10.12.2019 mennessä ja se esitellään 
seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 11.12.2019.  

- Ehdotetaan kirjallisella menettelyllä, että tiekartan luonnos laitetaan avoimesti 
kommentoitavaksi verkkotyöpajaan 16.12. alkavalla viikolla.  

 
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.  
 

  

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


 
 

4. Ajankohtaiset kuulumiset 
 
Käytiin tour de table ajankohtaisista asioista. 
 
Ajankohtaisten asioiden lisäksi keskusteltiin hallitusohjelman kirjauksista. Todettiin, että 
hallitusohjelman mukaisesti jatketaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
kasvustrategian toimeenpanoa. Myös viestinnässä ja sidosryhmäyhteistyössä hyvä 
huomioida hallitusohjelman kirjaus ja rajaus. 

 
5. Terveysalan kasvustrategian ohjausryhmän asettaminen uudelle kaudelle 

 
Terveysalan kasvustrategian ohjausryhmän nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2019. Avattiin 
keskustelu ohjausryhmän asettamisesta uudelle kaudelle. Asiaan palataan tarkemmin 
seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.   
 

6. Esiselvitys sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemin kansallisesta 
ohjausmallista 
 
Ohjausryhmälle annettiin tiedoksi maaliskuussa valmistunut esiselvitys sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemin kansallisesta ohjausmallista. Esiselvityksen 
on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatinut Avance Asianajotoimisto Oy. 
Esiselvityksen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia keskustelunavauksena terveysalan 
ekosysteemin kehittämiseksi tulevaisuudessa ja tarjota lähtökohtia jatkovalmistelulle. 
Esiselvityksellä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten terveysalan tutkimus- ja 
innovaatioekosysteemin kansallista ohjausta ja koordinaatiota tulisi kehittää Suomessa? 
Miten toisiolailla perustettavan uuden palveluoperaattorin toiminta tulisi järjestää osana 
terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemiä? Esiselvitys on luettavissa STM:n 
verkkosivuilla.  
 

7. Tulevat tapahtumat  
 

Keskusteltiin lyhyesti tulevista tapahtumista, joissa terveysalan kasvustrategia ja 
ohjausryhmän jäsenet ovat mukana ml. Slush sivutapahtuma ja HIMSS.  

 
8. Muut asiat ja seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.12.2019 työ- ja elinkeinoministeriössä.  

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin kello 15.00. 
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