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Puhujat
Eric Topol

Veera Heinonen

Scripps Translational Science Institute

Sitra

A premier cardiologist, genetic researcher,

Veera Heinonen johtaa Sitrassa viestin-

and technologist, Eric Topol is creating

tää ja yhteistyösuhteita. Hän on toiminut

new, more effective ways to treat patients

tasa vallan presidentin viestintäpäällik

– ways that will dramatically bring down

könä ja ulkoministeriössä lehdistöneu-

the costs of health care. Topol’s new

voksena sekä viestintäjohtajana. Lisäksi

book is about how social networking,

hän on ollut toimittajana ja uutispäällik-

smartphones and connectivity will change the medical

könä runsaat kymmenen vuotta muun muassa Yleisradiossa

field. Consumers have the unprecedented capacity to take

ja Sanoma Oyj:n Taloussanomissa.

control of their own individual information and revolutionize
medicine.

Liisa Hyssälä
Kela

Mikael Forss

Liisa Hyssälä on Kansaneläkelaitoksen

Kela

pääjohtaja, ja hänen vastuullaan on
Mikael Forss johtaa Kelassa sisäisiä pal-

mm. Kelan strateginen suunnittelu,

veluja joihin kuuluvat mm. ICT-toiminta

operatiivinen johtaminen sekä kehittä

ja tutkimus. Aiemmin hän on toiminut

minen. Aiemmin hän on toiminut mm.

Eläketurvakeskuksen tutkimuspäällik-

sosiaali- ja terveysministerinä sekä perus

könä ja kansantaloustieteen tutkimusja

palveluministerinä, kansanedustajana ja monissa maakunnan

opetustehtävissä. Koulutukseltaan hän

ja kunnan luottamustehtävissä. Koulutukseltaan Hyssälä on

on valtiotieteen tohtori. Eri luottamus- ja työtehtävien kautta

hammaslääketieteen tohtori ja valtiotieteiden maisteri. Hänen

Forss on vuosikausia seurannut terveydenhuollon tilanteen

mottonsa on, että: “Ei vahva vapise, eikä kalevankuusi horju!”

kehitystä ja osallistunut alan keskusteluun. Hänen mottonsa
on: ”Asiakas keskiöön: Hyvät ja joustavat terveyspalvelut kuuluvat meille kaikille – asuinkunnasta ja tuloista riippumatta!”
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Puhujat
Antti Kivelä

Hannu Lehtilä

Sitra

Toimittaja
Antti Kivelä johtaa Sitran Elinvoimai-

Hannu Lehtilä on vapaa toimittaja ja

nen ihminen ja kannustavat rakenteet

tietokirjailija, joka on työskennellyt Yleis-

-teema-aluetta. Alueella työskennellään

radiossa politiikan toimittajana vuosi-

kansalaisten omatoimisen terveyden-

na 1970-2008 ja TV1:n Lauantaiseuran

huollon edistämiseksi ja kansallisten ICT-

isäntänä 2001-2008. Lehtilä on opiskellut

järjestelmien uudistamiseksi ihmislähtöi

Tampereen yliopistossa sosiologiaa. Hän

sesti. Ennen Sitraa Antti toimi johtajana ja konsernin johto

on kirjoittanut kirjat muun muassa presidentti Mauno Koi-

ryhmän jäsenenä Samlink Oy:ssä. Lisäksi hän on toiminut

vistosta, presidentti Tarja Halosesta sekä valtioneuvos Harri

mm.kehitysjohtajana Finansium Oy:ssä ja Jämsän kaupun-

Holkerista. Nykyään Lehtilä kirjoittaa kolumneja mm. Kunta

gissa. Antin motto kuuluu: “Oma hoito - paras hoito”.

lehteen ja pörssiyhtiö Norvestian verkkosivuille.

Mikko Kosonen

Juhani Lehto

Sitra

Tampereen yliopisto
Mikko Kosonen on toiminut Sitran yli-

Juhani Lehto on toiminut sosiaali- ja

asiamiehenä vuodesta 2008. Aiemmin

terveyspolitiikan professorina Tampereen

hän on toiminut mm. Nokiassa johdon

yliopistossa vuodesta 2000. Aiemmin hän

neuvonantajana ja konsernin strategia-

on toiminut senioriasiantuntijana Maail

ja tietohallintojohtajana. Kosonen on väi-

man terveysjärjestössä (Kööpenhamina

tellyt kauppatieteiden tohtoriksi kansain-

ja Bryssel) sekä Sosiaali- ja terveysalan

välisestä liiketoiminnasta Helsingin Kauppakorkeakoulusta

tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa. Hänen tutkimuk-

vuonna 1991. Julkaisuissaan Kosonen on käsitellyt strategista

sensa on kohdistunut erityisesti terveysjärjestelmän eri sekto-

johtamista; mm. Nopea strategia – miten strateginen kette-

rien muutoksiin kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella

ryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä (2008). Kososen mot-

tasolla.

to on: “Terve sielu terveessä ruumiissa”.
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Puhujat
Aki Lindén

Hennamari Mikkola

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Kela

Aki Lindén on Helsingin ja Uudenmaan

Hennamari Mikkola johtaa Kelan tutki-

sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja. Aiem-

musosastolla terveysturvan tutkimus-

min hän on työskennellyt mm. Lounais-

ryhmää, joka tuottaa tietoa terveyteen

Suomen sairaanhoitopiirin toimitus

liittyvien Kelan etuuksien kehittämiseksi

johtajana ja Turun yliopistollisen keskus-

ja arvioi uudistuksia kansalaisten ja jär-

sairaalan toimitusjohtajana. Akin motto-

jestelmien toimivuuden näkökulmasta.

na on “Vaikuttavuus ja innovatiivisuus”.

Marina Lindgren
Kela

Aikaisemmin Mikkola työskenteli tutkimuspäällikkönä Stakesissa ja sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.
Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori Helsingin
Kauppakorkeakoulusta (2002) ja kunnallistalouden dosentti

Marina Lindgren (VM, sairaanhoitaja) on
Kelan Kanta-palvelutyksikön johtaja. Hänen vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallisista tietojärjestelmäpalveluista,

Tampereen yliopistosta (2011).

Heikki Onnela
Apotti-hanke

joita ovat mm. kansalaisten omien tieto-

Heikki Onnela toimii APOTTI-hankkeen tuotekehitysjohta

jen katselu, Reseptikeskus ja Potilastiedon

jana vastuualeenaan mm. tietojärjestelmätoiminnallisuudet

arkisto. Hän toimi Kelan Kansallinen Terveysarkisto -hank-

ja niiden kehittäminen ja tutkimustoiminta. Hän on koulu-

keen hankekoordinaattorina vuosina 2008-2010 ja on työs-

tukseltaan yleislääketieteen erikoislääkäri ja on virkavapaalla

kennellyt erilaisissa tietotekniikkaa hyödyntävissä toiminnan

Lohjan terveyskeskuksen avohoidon ylilääkärin virasta. Hä-

kehittämishankkeissa yli 20 vuoden ajan.

nellä on myös yli 15 vuoden kokemus it-konsultoinnista ja
järjestelmäkehityksestä.

Heikki Pälve
Suomen lääkäriliitto
Heikki Pälve työskentelee toiminnan
ohtajana Suomen Lääkäri-liitossa. Pälve on valmistunut lääketieteen ja kirur
gian tohtoriksi Turun yliopistosta 1991.
Hän toimii lisäksi Akavan varapuheen
johtajana sekä hallituksen jäsenenä ja
eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana Maailman lääkäriliitossa (WMA). Hänen sloganinsa kuuluu: “Potilaan valinta on uudistuksen ajuri”.
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Puhujat
Karita Reijonsaari

Richard B. Saltman

PWC

Emory University
Karita Reijonsaari vastaa PwC:n

Professor Richard B. Saltman is Professor

terveydenhuollon asiantuntijapalve-

of Health Policy and Management at the

luista Suomessa. Karitalla on 10 vuoden

Rollins School of Public Health of Emory

kokemus terveydenhuollon ja hyvinvoin-

University in Atlanta, Georgia. He serves

nin palveluiden kehittämisestä Suomes-

as a Visiting Professor in the Braun School

sa ja kansainvälisesti. Hän on työsken-

of Public Health of Hadassah Medical

nellyt Kaiser Permanenten innovaatio-yksikössä Kalifornias-

School at Hebrew University in Jerusalem. Saltman holds a

sa ja opiskellut Stanfordin Medical Schoolissa. Karita väitte-

doctorate in political science from Stanford University, and his

li liikuntainterventioiden vaikuttavuudesta viime keväänä

research focuses on the behaviour of European health care

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulusta ja on erityisen

systems, particularly in the Nordic Region.

kiinnostunut asiakkaiden roolista vaikuttavuudessa.

Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeri

Päivi Sillanaukee on sosiaali- ja terveys-

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risik-

ministeriön kansliapäällikkö. Hän on val-

ko on koulutukseltaan terveystieteiden

mistunut lääketieteen tohtoriksi Tam-

tohtori, terveydenhuollon opettaja ja

pereen yliopistosta vuonna 1996. Aiem-

sairaanhoitaja. Hänellä on monipuoli-

min Sillanaukee on toiminut sosiaali- ja

nen työkokemus sosiaali- ja terveysalal-

terveysministeriössä osastopäällikkönä

ta. Edellisessä hallituksessa Risikko toimi
peruspalveluministerinä. Lisäksi hän on toiminut lukuisissa
luottamustehtävissä valtakunnan, alue- ja paikallistasolla
sekä järjestöissä. Hänen mottonsa kuuluu: “Maharotoonta ei
ookkaan”.

Päivi Sillanaukee

ja ylijohtajana sekä Tampereen kaupungilla palvelutuotantojohtajana ja apulaiskaupunginjohtajana.

5/5

Finlandia-talo 3.9.2013

Puhujat
Tuomas Teuri

Juha Tuominen

Taltioni

Terveystalo
Tuomas Teuri on Taltioni-osuuskunnan

Juha Tuominen toimii Suomen Terveys-

toimitusjohtaja. Vuonna 2012 perustettu

talo Oy:n johtavana ylilääkärinä. Aiem-

Taltioni kehittää avointa eHealth-ekosys-

min hän on toiminut Helsingin ja Uuden-

teemiä, joka nopeuttaa yksilökeskeisen

maan sairaanhoitopiirin johtajaylilää-

sähköisen asioinnin kehitystä terveyden-

kärinä, hallintoylilääkärinä ja tulosyksi-

huollossa. Konseptin taustat ovat Sitras-

kön johtajana. Tätä aiemmin hän toimi

sa, jossa Tuomas vastasi Terveystaltio-hankkeesta vuosina

lääketieteellisenä johtajana lääketeollisuudessa. Tuominen

2010-2012. Ennen Taltionia Tuomas työskenteli kymmenen

on aktiivinen puhuja ja vaikuttaja terveyspolitiikassa. Koulu-

vuoden ajan pankki-ICT:n parissa. Tuomaksen slogan kuuluu

tukseltaan hän on sisätautien erikoislääkäri ja dosentti.

“Yksi terveys – yhdet terveystiedot”.

Madis Tiik

Timo Valli
Julkisen Hallinnon ICT

Sitra

Julkisen hallinnon ICT-johtaja Timo ValMadis Tiik työskentelee Sitrassa van

li johtaa valtiovarainministeriön julki-

hempana neuvonantajana sähköisten

sen hallinnon tieto- ja viestintäteknistä

integraatioiden ja kansalaisten tuotta-

toimintoa, joka ohjaa julkisen hallinnon

mien hoitopalveluiden kehitysprojektien

tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja

parissa. Hän on valmistunut lääketieteen

tietovarantojen käytön yleistä kehittä

tohtoriksi Tarton yliopistosta 1999 ja tek-

mistä sekä vastaa yhteisten kehittämishankkeiden yhteen-

niikan tohtoriksi Tallinnan teknillisestä yliopistosta 2012. Tiik

sovittamisesta. Hän on johtanut nykyisessä tehtävässään

on ollut mukana kehittämässä Viron sähköistä terveystieto-

julkisen hallinnon ICT-strategian laatimista ja ollut mukana

järjestelmää vuosina 2007–2011 varmistaen, että järjestelmä

ICT2015- työryhmässä, joka julkaisi 21 polkua Kitkattomaan

ottaa huomioon sekä työntekijöiden että potilaiden tarpeet.

Suomeen -raportin tammikuussa 2013.

