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 TIEDOTE 107/2009  
 6.4.2009  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin huippuosaamisen keskittymä käynnistyy  

 
Suomalainen terveys- ja hyvinvointiala saa oman strategisen huippuosaamisen keskittymän 
(SHOK). Asiasta päätti 6. huhtikuuta työ- ja elinkeinoministeriön strategisen huippuosaamisen 
keskittymien johtoryhmä kansliapäällikkö Erkki Virtasen johdolla.   
 
Keskittymän tavoitteena on parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja samalla lisätä alan 
liiketoimintaa Suomessa. Käytännön työ painottuu kehittämään tuotteita ja palveluja sekä 
toimintamalleja kansantaloutta rasittavien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tällaisia 
sairauksia ovat muun muassa ylipaino ja siihen liittyvät sairaudet, neurodegeneratiiviset ja 
psyykkiset sairaudet, syövät sekä tartunta- ja tulehdussairaudet. 
 
– Suomen väestö ikääntyy. Hyvinvointialalla on huutava pula uusista ratkaisuista, jotka parantavat 
terveydenhuollon tuottavuutta ja joilla terveydenhuollon painopiste saadaan siirtymään sairauksien 
hoidosta terveyden edistämiseen. Selviytyäkseen tulevista haasteista julkishallinnon on tiivistettävä 
yhteistyötään yritysten kanssa, toteaa kansliapäällikkö Virtanen.  
 
Keskittymän toimintaa ohjaava osakeyhtiö perustetaan toukokuun lopussa, ja se aloittaa 
toimintansa syyskuussa alkuvaiheessa 28 suomalaisen terveys- ja hyvinvointialan toimijan voimin. 
Ensimmäiset kolme ohjelmaa käynnistyvät vuoden 2010 alussa. Näitä ovat aivojen terveys ja 
toimintakyky, yksilön terveyden ja hyvinvoinnin älykäs seuranta sekä ylipaino ja sen 
terveyshaasteet. Kullakin ohjelmalla on omat tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset kansanterveyteen.  
 
Keskittymän perustajatahojen ydinosaaminen on diabetes- ja verisuonitutkimuksessa, aivo- ja 
keskushermostotutkimuksessa sekä molekyylilääketieteen tutkimuksessa. Näitä täydentävät 
korkeatasoinen diagnostiikan ja kuvantamisen, laskennan, ravitsemuksen sekä tieto- ja 
viestintäteknologian osaaminen.  
 
– Keskittymän toiminta-alue ei kata koko terveys- ja hyvinvointialan laajaa kenttää. Hyvinvointialue 
on muihin, jo perustettuihin huippuosaamisen keskittymiin nähden laaja ja ongelmat 
poikkeuksellisen mittavia. On saavutus, että keskittymän valmistelussa on löydetty yhteiset 
painopistealueet, huomauttaa Virtanen. 
 
– Keskittymä ei ratkaise alan kaikkia ongelmia vaan keskittyy alueisiin, joilla suomalainen 
osaaminen on kansainvälistä huippua. Näillä alueilla suomalaisyritykset voivat kasvaa 
kansainvälisestikin menestyviksi toimijoiksi. Kotimaisen palvelujärjestelmän kehittämiseksi on 
meneillään myös muita mittavia hankkeita: sosiaali- ja terveysministeriön toimien rinnalla muun 
muassa työ- ja elinkeinoministeriön Hyvinvointihanke ja Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma, muistuttaa Virtanen. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymän valmistelua koordinoi Suomen 
Bioteollisuus ry.   
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