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YKSILÖLLISTETTY LÄÄKETIEDE

Terveysalan 
kasvustrategia –

osaamiskeskukset



TAUSTA JA TAVOITE
• Terveysalan kasvun vauhdittaminen on 

yksi hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä. 

• Samalla uudistetaan palvelujärjestelmää.

• Edistetään täsmälääketieteen käyttöön-
ottoa ihmisten hyväksi.

• Tavoitteena on, että Suomi on yksilöllisen 
terveydenhuollon ja terveystiedon (kuten 
genomitiedon) hyödyntämisen edelläkävijämaa. 

27.2.2019 Tuula Helander STM



TÄSMÄLÄÄKETIEDE ON JO TÄÄLLÄ –
SUOMEN TULEE OLLA ETURINTAMASSA 
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Terveyden-
huolto 

tehostuu, kun 
hoidot ja 
lääkitys 

tarkentuvat  

Ihmiset saavat 
nykyistä 

tehokkaampia 
täsmähoitoja

Suomeen 
syntyy kilpailu-

kykyinen 
tutkimus- ja 
innovaatio-
ympäristö 

Lisääntynyt hyvinvointi,
terveempi väestö 

Kustannusvaikuttava 
terveydenhuolto 

Terveysalan 
edelläkävijä 
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Kansalliset osaamiskeskukset; 
osaamiskeskittymät

• Genomikeskus
• Syöpäkeskus
• Neurokeskus
• Lääkekehityskeskus

• Biopankit (toimintojen harmonisointi)
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TERVEYSALAN KASVUSTRATEGIA - YKSILÖLLISTETTY LÄÄKETIEDE

Kasvustrategian 
ohjausryhmä

Genomikeskustyö-
ryhmä

Lainsäädäntö 
ja etiikka

Viestintä

Genomikeskuksen 
toiminnot

Syöpäkeskuksen 
toiminnat 

ohjausryhmä

Projektiryhmä

Biopankkilainsää-
dännön

ohjausryhmä

Yks.lääketieteen
kokonaisarkki-
tehtuuriryhmä

Tieteellinen 
neuvottelukunta* STM ohjausryhmä

”Neurokeskuksen 
ohjausryhmä”

Neurokeskuksen 
valmisteluryhmä

Lääkekehityskeskus 
esiselvitysryhmä

Viestintä

Hankehallinta

* Perustetaan 

Alatyöryhmä
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1. Uudet 
teknologiat ja 
digitaalisuus

2. Väestön 
ikääntyminen ja 
palvelujärjestel-

män taloudellinen 
kestävyys

3. Yksilöllistetty 
terveydenhuolto

Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
järjestämisestä

Valinnanvapauslaki

Erikoissairaanhoidon 
työnjako ja eräiden tehtävien 
keskittäminen -
”Keskittämisasetus”

Asiakastietolaki 

Laki sosiaali- ja 
terveystietojen toissijaisesta 
käytöstä

Biopankkilaki

Genomilaki

Tietosuoja-asetus

Lääketutkimusasetus

Muutosajurit
Kansalliset 
periaatteet

Mahdollistava 
lainsäädäntö

Yhdenvertaisuus
• Hyvinvointi- ja 

terveyserojen 
kaventaminen, 
perusoikeuksien 
toteutuminen ja 
turvallisuus

• Saatavuus ja 
saavutettavuus

• Vaikuttavuus ja laatu

Kustannusten kasvun 
hillitseminen
• Kustannusvaikuttavuus
• Tehokkuus ja tehtävien 

työnjako (tiedolla 
johtaminen)

• Jatkuva kehittäminen ja 
innovaatiot

Asiakaslähtöisyys
• Valinnanvapaus
• Osallisuus ja 

osallistuminen
• Integraatio ja palvelujen 

yhteensovittaminen
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KANSALLISEN SYÖPÄKESKUKSEN TAVOITE

- vähentää syöpäkuolleisuutta
- parantaa hoitoa ja elämänlaatua edistämällä tutkimusta

sekä näyttöön perustuvien ja kustannusvaikuttavien
toimien toimeenpanoa syövän ehkäisemiseksi, 
todentamiseksi ja hoitamiseksi yhdenvertaisesti. 

POTILAAN SELVIYTYMINEN, ELOSSAOLO POTILAAN ELÄMÄNLAATU
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FFICANIN YDINTEHTÄVIÄ

• Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja hoitojen
alueellinen tasa-arvoisuus: kansalliset hoitosuositukset ja
hoitopolkujen strukturointi ja määrittely, kansalliset asiantuntijatiimit,
hoitokäytäntöjen ja –tulosten seuranta ja mittaaminen

• Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan
edellytysten vahvistaminen: kliinisen tutkimuksen one-stop-shop 
(palvelut keskitetty, asiantuntijatietokanta, syöpään keskittynyt kansallinen eettinen
toimikunta, tuki tutkijalähtöisille tutkimuksille ja hankkeille

• Tutkimuksen kansallinen yhteistyö ja tutkimuksen
yhä tiiviimpi integrointi hoitoon: kansalliset tutkimusohjelmat
tutkimusrahoituksen koordinointi ja ohjaus (esim. laajojen tutkimusprojektien
kansalliset ja kv. rahoitushaut).

• Kalliiden laitteiden ja lääkehoitojen kansallinen
koordinaatio: uusien syöpälääkehoitojen asiantuntijuus ja kustannus-
vaikuttavuuden tuki, erityisen kalliiden laitehankintojen kansallinen koordinointi, uudet
yritysyhteistyön muodot.
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FICAN YDINTEHTÄVIÄ: TUTKIMUSEDELLYTYSTEN 
PARANTAMINEN JA TEHOSTAMINEN

Yhä useammalla potilaalla mahdollisuus osallistua 
kliiniseen tutkimukseen! 
- kliinisten tutkimusten keskitetty rekisteröinti
- potilaiden rekrytoinnit uusiin tutkimuksiin oikea-aikaisesti  
oikeassa yksikössä

- yhdenmukaiset taloussopimukset, tutkimuskoordinaattorien ja  
-hoitajien yhtenevät työsopimukset 

- näytteen profilointi (laadukkaat biopankkinäytteet;  
genomiikka), laaturekisterit; terveysdatan yhdistäminen

- yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito
- tutkijalähtöisten kl. tutkimusten edistäminen ja tukeminen

 Jokainen potilas tutkimuspotilas!
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FICAN East
Itäinen syöpäkeskus

FICAN West
Läntinen syöpäkeskus

FICAN South
Eteläinen syöpäkeskus

FICAN North
Pohjoinen syöpäkeskus

FICAN
Koordinoiva yksikkö

FICAN Mid
Sisä-Suomen syöpäkeskus

= viisi alueellista syöpäkeskusta ja
koordinoiva yksikkö

- terveysalan kasvustrategian kärkihanke
- soten valtakunnallinen test case
- biopankit, genomi-, neuro-, lääkekehitys-
- keskus keskeisiä toimijoita FICANille
- yhteisesti sovittu työnjako; valtakunnallinen
yhteistyö- ja innovaatioympäristö

- alueelliset keskukset perustettu 2018
- koordinoiva yksikkö aloittaa 2019 
- toiminta käynnistynyt pilottiprojekteilla
- perustuu Vn keskittämisasetukseen
- STM:n asettamat ohjausryhmä, ja 

projektiryhmä.
- rahoitus, kehyspäätös

KANSALLINEN SYÖPÄKESKUS, FICAN
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NEUROKESKUKSEN MAHDOLLISIA TEHTÄVIÄ
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Tuula Helander
tuula.helander@stm.fi

stm.fi/yksilollistetty-laaketiede
#FinbbSuomi
#genomikeskus
#syöpäkeskusFICAN
#kansallinenneurokeskus

TERVEYSALAN KASVUSTRATEGIA -
YKSILÖLLISTETTY  LÄÄKETIEDE 


