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Terveystoimialojen kasvun vauhdittaminen on yksi 
hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä  

strategiassa katsotaan 

ensimmäistä kertaa terveysalaa ei 

pelkästään kuluna, mutta myös 

alustana talouskasvulle ja 

innovaatioille 

 

 

Toimijoiden vahva yhteinen tahtotila, 

jonka tavoitteena on kilpailukykyinen 

toimintaympäristö, investoinnit 

Suomeen ja toimialan (viennin) kasvu  

 

Sote-tieto esillä 

myös: tekoäly, 

alustatalous, sote-

reformi, VTV.. 



Tavoite  

Edelläkävijänä Suomi on 

Keskeiset toimenpidealueet 

Kasvun ja uudistumisen mahdollistajat  

Suomi on kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, 

investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijämaa 

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys, verkostoitunut ekosysteemi, monitoimialainen ja -tieteinen yhteistyö, digitaalisuuden hyödyntäminen, 

innovatiiviset julkiset hankinnat sekä kyky yhdistää tietovarantoja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa  

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian 

toimenpiteet kehittävät ekosysteemiä kokonaisuutena 

• Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä  

• Dynaaminen toimintaympäristö alan kasvuyrityksille   

• Terveysjärjestelmän ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisen mallimaa 

• Houkutteleva yhteistyökumppani ja  terveysalan investointien kohdemaa 

• Yksilöllisen terveydenhuollon ja genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijä 

Tutkimus- ja 

innovaatioyhteis- 

työn uudet 

muodot  

Osaamispohjan 

vahvistaminen 

Rahoituksen 

suuntaaminen  

Tutkimus-

infrastruktuurit 

Tutkimustulosten 

kaupallistamien 

Osaamisen  

markkinointi 

Politiikkalinjaukset ja 

innovaatio-

myönteinen sääntely 

Perustana vahvuutemme  

Biopankit, genomitieto ja 

terveystiedon rekisterit 

Monipuolinen ja korkeatasoinen  

tieteellinen tutkimus ja osaamispohja 

Korkeatasoinen yliopisto- 

sairaaloiden verkosto ja uudistuva  

sote-palvelujärjestelmä 

ICT-osaaminen ja 

startup-ympäristö 

 Sote-tiedon 

hyöytykäytön 

mahdollistaminen 



Regulaatio, rakenteet, rahoitus & roolitus 2016 
Mahdollistava lainsäädäntö, ennakoitava toimeenpano 

 

1. Luottamus:  tietoturva ja eettisyys 
• Kansalaisten, tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien tarpeet 

2. Ennakoitavuus 
• Prosessissa: luvat, tietopalvelut 
• Tiedon tuottajien  keskinäiset prosessit ja periaatteet (työnjako, tieto- ja rahavirrat) 

3. Käyttäjälähtöisyys – erilaiset ja muuttuvat käyttötarpeet 
• Use caset joiden avulla voidaan kehittää luvitus – ja palveluprosesseja sekä periaatteita 

4. Innovaatiomyönteisyys: TKI määrittely 
5. Etunoja tulevaisuuteen : ”futureproofness & scalability” 

• Tietoturvallisuuden ja teknologian kehityksen huomioiminen 
• Käyttötapausten ennakointi   

6. Kansantaloudellinen merkitys - Millä mekanismeilla varmistetaan arvonluonti/lisä Suomeen 
• Ansaintamallit ja ansaintalogiikka – esim. tiedon käyttöehdot, palvelumaksut  
• Vaikuttavuusarvio - välilliset vaikutukset, onko negatiivisia vaikutuksia? 

7. Voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva toimintaympäristö ja sen huomioiminen 
8. Infrastruktuuri, ja ylläpitöresurssit:  aloituspanostukset ja ylläpito sekä oletukset tulovirroista  
9. Osaaminen ja muut tarvittavat kyvykkyydet 
10. Viestintä  

• luottamusta vahvistavaa, erityyppiset hyödyntäjät , vaikuttavuusnäkökulmat, ansaintanäkökulmat. 
 



Regulaatio, rakenteet, rahoitus & roolitus 2017 
Mahdollistava lainsäädäntö, ennakoitava toimeenpano 

 

1. Luottamus:  tietoturva ja eettisyys 
• Kansalaisten, tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien tarpeet 

2. Ennakoitavuus 
• Prosessissa: luvat, tietopalvelut, käyttölupa-alueet – esimerkit, keissit  
• Tiedon tuottajien  keskinäiset prosessit ja periaatteet (työnjako, tieto- ja rahavirrat) 

3. Käyttäjälähtöisyys – erilaiset ja muuttuvat käyttötarpeet 
• Use caset joiden avulla voidaan kehittää luvitus – ja palveluprosesseja sekä periaatteita, RWE, tietojohtaminen 
• Tiedon yhdistäminen, yhdet luukut; biopankit, genomitietokannat, laaturekisterit 

4. Innovaatiomyönteisyys: TKI määrittely, pykälät 37 ja 38  vrs EU asetuksen tieteellinen tutkimus?  selkeys? esimerkkejä, keissejä? 
5. Etunoja tulevaisuuteen : ”futureproofness & scalability” 

• Tietoturvallisuuden ja teknologian kehityksen huomioiminen 
• Käyttötapausten ennakointi  , sidosryhmät  toimintaa ohjaavien rakenteiden tukena jatkossakin 

6. Kansantaloudellinen merkitys - Millä mekanismeilla varmistetaan arvonluonti/lisä Suomeen 
• Ansaintamallit ja ansaintalogiikka – esim. tiedon käyttöehdot, palvelumaksut  
• Vaikuttavuusarvio - välilliset vaikutukset, onko negatiivisia vaikutuksia? 

7. Voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva toimintaympäristö ja sen huomioiminen, vuoropuhelu jatkossa 
8. Infrastruktuuri, ja ylläpitöresurssit:  aloituspanostukset ja ylläpito sekä oletukset tulovirroista , itsensä kantavuus 
9. Osaaminen ja muut tarvittavat kyvykkyydet 
10. Viestintä ja markkinointi 

• luottamusta vahvistavaa, erityyppiset hyödyntäjät , vaikuttavuusnäkökulmat, ansaintanäkökulmat. 
• Kokonaisuuden markkinointi, brändääminen, myynti 

 



Edelläkävijäekosysteemiä  

kehitetään kokonaisuutena 

TKI- toiminnan 
ohjelmien & 
rahoituksen 

suuntaaminen 
ja rahoittajien 

yhteistyö 
SA, Business 
Finland, jne 

 
Kysyntälähtöisyys: 
Lisäarvopalvelujen 
tuotteistaminen,  
markkinointi ja 

myynti  

Tutkimus-
infrastruktuurit, 

näyte- ja 
tietovarannot: 
YHDET LUUKUT 

Verkostot ja eri    
toimijoiden 
välinen tutkimus- 
ja innovaatio- 
yhteistyö  
PUBLIC PUBLIC 

REKISTERIT 
LAATUREKISTERIT 

BIOPANKIT 
GENOMITIETO 

 

Politiikkalinjaukset  
ja lainsäädäntö 

Osaamispohja ja  
Osaamiskeskittymät 
OSAAMINEN & KYKY 

HYÖYDYNTÄÄ, 
TUOTTEISTAA  

Innovaatiot,  
kasvu ja  

uudistuminen 
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PPP-kumppanuudet 
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Kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö 
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Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys, kokeilut, kiihdyttämöt 
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Kasvua ja kansainvälistymistä läpi arvoketjun 



Toimeenpano tarvitsee tekijänsä 

• Lisäarvopalvelut käyttäjien tarpeisiin vastaten 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rooli  

- Tiedon tuottajana: Laadukas ajantasainen tieto , näytteiden laatu/määrä 
- Tiedon hyödyntäjänä: Kiinnostus, osaaminen  ja mahdollisuus tutkimukseen sekä tiedon hyödyntämiseen 

• Kyvykkyydet ja osaaminen hyödyntää tietovarantoja  
- tutkimuksessa, terveydenhuollossa, sote-johtamisessa 

• Digitalisaation mahdollisuus prosessien sujuvoittajana 
• Yhteistyö ja kumppanuudet ovat muutakin kuin public-private 

- Public-public 
• Kansalliset verkostomaiset rakenteet ”yhtenä luukkuna” 
• Rekisterin pitäjien yhteistyö 
• Vaikuttavammat tutkimuskokonaisuudet 

- Private-private : isot ja pienet yritykset, suomalaisten kytkeytyminen kv- arvoverkkoihin 
- People-public-private - Kansalaisten tietoisuus, luottamus ja mahdollisuus osallistua , tukea tiedettä 

 

 
 



Kasvun varaa on – toimeenpano tarvitsee 

tekijänsä, yhteistyötä ja työnjakoa 

13 

Terveystekno-
logian vienti 
 2,11 mrd € 

+9,7 % 

Lääketeollisuus: 
TKI-investoinnit  

227 M€ 

Kliiniset 
lääketutkimukset 

  + 44 % 
(v. 2015) 

Korkean 
lisäarvon ja  
osaamisen 
työpaikat  

10 000 

Lähteet: Vuosi 2016: Healthtech Finland, Lääketeollisuus Ry, Tulli, Fimea, BBMRI.fi 

Lupaviranomai
sen 

myöntämät 
käyttöluvat 

(1/2018- ) 
 

 

TKI-
investoinnit 

(1/2018- ) 

 

Lisäarvopalvel
ut:  vienti, 
työllisyys 

(1/2018- /2017) 

 

Biopankki-
tutkimukset  

86  168 
(6/2016-2/2017) 
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www.tem.fi/terveysala 
http://tem.fi/sv/halsobranch 

http://tem.fi/en/health-sector 
Tilaa uutiskirje (suomi ja englanti)! 

http://www.tem.fi/terveysala
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http://tem.fi/sv/halsobranch
http://tem.fi/en/health-sector
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