Biopankkiseminaari 28.1.2016
Biomedicum, Helsinki
Klo 12.00 - 16.30

Yhteistyössä:

Doctrina
Biopankeissa	
  
tapahtuu,	
  oletko	
  jo	
  
perehtynyt	
  asiaan?	
  	
  
Miten	
  biopankit	
  edistävät	
  terveyttä,	
  
lääkekehitystä	
  ja	
  sairauksien	
  
hoitoa?	
  	
  
Biopankkien	
  aineistoja	
  hyödynnetään	
  jo	
  
vauhdilla	
  erilaisissa	
  lääkealan	
  tutkimuksissa.	
  
Myös	
  kansainvälistä	
  yhteistyötä	
  tehdään.	
  
Biopankkitoiminta	
  elää	
  voimakasta	
  kasvun	
  ja	
  
muutoksen	
  aikaa.	
  Suomen	
  biopankit	
  halutaan	
  
nyt	
  yhdistää	
  yhdeksi	
  toimielimeksi.	
  Mitä	
  
tulevaisuus	
  tuo	
  tullessaan	
  ja	
  miten	
  
lääketeollisuus	
  tai	
  terveysteknologia	
  voivat	
  
hyötyä	
  toiminnasta?	
  

Tervetuloa	
  kuuntelemaan	
  ajankohtaista	
  
keskustelua	
  ja	
  luentoja	
  koko	
  terveydenhuoltoa	
  
ja	
  lääkealaa	
  koskettavasta	
  aiheesta!	
  

Puhujat:	
  
‣ HUS, Helsingin Biopankin johtaja, FT	
  Kimmo
Pitkänen
‣ Kansanedustaja, HTT Sanna Lauslahti
‣ THL biopankki, Tutkimusprofessori Helena
Kääriäinen
‣ Sitra, Johtava asiantuntija Tuula Tiihonen
‣ MSD, Yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto
‣ Success Clinic Oy, Toimitusjohtaja Mika
Teikari
Ilmoittaudu	
  viimeistään	
  20.1.2016	
  mennessä	
  
osoitteeseen	
  info@doctrina.Ji.
Seminaarin hinta: 430 eur + alv 24 %.
Lisätiedot:	
  Riitta	
  Rautakoura,	
  Doctrina	
  Viestintä,	
  
puh.	
  040	
  754	
  1673.	
  

Ohjelma torstaina 28.1.2016:
Alkaen	
  klo	
  12.00	
  kahvit	
  
Klo	
  12.30	
  HUS,	
  Helsingin	
  Biopankin	
  johtaja,	
  FT	
  Kimmo	
  Pitkänen	
  
Suomalaiset	
  biopankit	
  osana	
  tutkimusta	
  ja	
  terveydenhoitoa,	
  	
  
uusia	
  työkaluja	
  diagnostiikkaan,	
  apua	
  hoitopäätöksiin.	
  

Pitkänen	
  on	
  väitellyt	
  syövän	
  molekyylibiologiasta,	
  toiminut	
  aiemmin	
  mm.	
  Tekesissä	
  teknologia-‐asiantuntijana,	
  vastuualueena	
  
suomalaiset	
  	
  lääkekehitysprojektit,	
  Euroopan	
  komissiossa	
  kansallisena	
  bioteknologia-‐asiantuntijana,	
  Biotekniikan	
  
neuvottelutoimikunnan	
  puheenjohtajana	
  ja	
  Bioteknologiasta	
  vastaavana	
  virkamiehenä	
  Sosiaali-‐	
  ja	
  terveysministeriössä.	
  

Klo	
  13.15	
  Kansanedustaja,	
  HTT	
  Sanna	
  Lauslahti	
  

Suomesta	
  genomitiedon	
  hyödyntämisen	
  mallimaa.	
  	
  
Vaikutukset,	
  mahdollisuudet,	
  yhteistyö	
  eri	
  tahojen	
  kanssa.	
  
Sosiaali-‐	
  ja	
  terveysvaliokunnan	
  jäsen,	
  vuodesta	
  2007	
  eduskunnassa,	
  väitellyt	
  2007	
  aiheesta	
  Kunnan	
  erikoissairaanhoidon	
  
kustannushallinnan	
  keinot	
  ja	
  niiden	
  käyttämisen	
  esteet.	
  

	
  
Klo 13.45 THL	
  biopankki,	
  Tutkimusprofessori	
  Helena	
  Kääriäinen
Tietoa	
  ja	
  tuloksia	
  tutkittavalle:	
  miten	
  ja	
  miksi?	
  

Kääriäinen	
  toimii	
  tutkimusprofessorina	
  Terveyden	
  ja	
  hyvinvoinnin	
  laitoksella,	
  missä	
  hänen	
  tehtäviinsä	
  kuuluu	
  mm.	
  THL	
  Biopankin	
  
asiantuntijatehtäviä	
  sekä	
  	
  kansallisia	
  ja	
  kansainvälisiä	
  harvinaisten	
  tautien	
  hoidon	
  organisointiin	
  liittyviä	
  tehtäviä.	
  Hän	
  on	
  
perinnöllisyyslääketieteen	
  erikoislääkäri	
  ja	
  tutkimustyössään	
  hän	
  on	
  erityisesti	
  selvitellyt	
  geenitestauksen	
  tulosten	
  kertomiseen	
  ja	
  
ymmärtämiseen	
  liittyviä	
  seikkoja.	
  Kääriäisellä	
  on	
  pitkä	
  tausta	
  erilaisissa	
  eettisissä	
  toimikunnissa	
  sekä	
  kansainvälisissä	
  
genetiikkaan/geenitestaukseen	
  liittyvissä	
  	
  projekteissa.	
  Hän	
  on	
  Suomen	
  edustaja	
  Euroopan	
  komission	
  harvinaisten	
  tautien	
  
asiantuntijaryhmässä	
  sekä	
  eurooppalaisten	
  harvinaistautiverkkojen	
  johtokunnassa.	
  Toiminut	
  vuosia	
  aktiivisesti	
  European	
  Society	
  
of	
  Human	
  Geneticsin	
  johtotehtävissä	
  ja	
  on	
  parhaillaan	
  International	
  Federation	
  of	
  Human	
  Genetics	
  Societies	
  -‐yhteenliittymän	
  
presidentti.	
  

Klo 14.30 Välipalatauko
Klo	
  15.00	
  Sitra,	
  Johtava	
  asiantuntija	
  Tuula	
  Tiihonen	
  

Biopankit	
  osaksi	
  elintapa-‐	
  ja	
  hoitosuosituksia	
  
Kuluttajien	
  asenne	
  geenitestauksiin	
  -‐tutkimuksen	
  tuloksia	
  
Tiihonen	
  oli	
  mukana	
  työryhmässä,	
  joka	
  valmisteli	
  ehdotusta	
  Kansalliseksi	
  genomistrategiaksi.	
  Hän	
  veti	
  kolme	
  vuotta	
  Sitrassa	
  
Hyvinvointia	
  tiedosta	
  -‐avainaluetta,	
  jossa	
  kehitettiin	
  genomitiedon	
  ratkaisuja	
  ja	
  työkaluja,	
  esimerkkinä	
  Kardiokompassi	
  
kansalaisten	
  käyttöön.	
  Nyt	
  Tuula	
  on	
  Sitran	
  Hyvinvoinnin	
  palveluoperaattori-‐avainalueen	
  tiimissä,	
  jossa	
  hän	
  vetää	
  yksilöstreamiä.	
  

Klo	
  15.30	
  MSD,	
  Yhteiskuntasuhdejohtaja	
  Petri	
  Lehto	
  

Lääkeala	
  ja	
  biopankit	
  –	
  Miten	
  investointeja	
  saadaan	
  suomalaisiin	
  biopankkeihin?	
  
Millaisia	
  mahdollisuuksia	
  tulevaisuus	
  tuo,	
  miten	
  lääkealan	
  toiminta	
  muuttuu?	
  	
  
Lehto	
  työskentelee	
  lääkeyhtiö	
  MSD:llä	
  yhteiskuntasuhteista	
  vastaavana	
  johtajana.	
  Aiemmin	
  hän	
  työskenteli	
  ryhmäpäällikkönä	
  työ-‐	
  
ja	
  elinkeinoministeriössä	
  vastuualueenaan	
  innovaatiopolitiikka.	
  Tässä	
  työssä	
  hän	
  mm.	
  osallistui	
  terveysalan	
  kasvustrategian	
  
valmisteluun	
  ja	
  oli	
  kehittämässä	
  Suomeen	
  kysyntä-‐	
  ja	
  käyttäjälähtöistä	
  innovaatiopolitiikkaa.	
  Aiemmin	
  Lehto	
  on	
  työskennellyt	
  mm.	
  
teollisuusneuvoksena	
  Suomen	
  OECD-‐edustustossa	
  Pariisissa,	
  neuvottelevana	
  virkamiehenä	
  kauppa-‐	
  ja	
  teollisuusministeriössä	
  ja	
  
erikoistutkijana	
  kilpailuvirastossa.	
  Hän	
  on	
  väitellyt	
  tohtoriksi	
  kansantaloustieteen	
  alalta	
  Turun	
  yliopistosta	
  ja	
  suorittanut	
  Master	
  of	
  
Arts	
  and	
  Sciences	
  –tutkinnon	
  the	
  Johns	
  Hopkins	
  Universitystä.	
  

Klo 16.00 Yhteistyökumppanin puheenvuoro:

Success	
  Clinic	
  Oy,	
  Toimitusjohtaja	
  Mika	
  Teikari	
  	
  
Rekisteritiedon	
  hyödyntäminen.	
  
Esimerkkejä	
  rekisterien	
  hyödyntämisen	
  nykypäivästä	
  ja	
  tulevaisuuden	
  odotuksia.	
  

Mika Teikari on perustanut 10 vuotta sitten Success Clinicin, joka on nyt Suomen johtava lääkealan markkinatutkimustoimisto ja yksi
Suomen nopeimmin kasvavista markkinatutkimuskonserneista. Viimeiset vuodet Success Clinic on ollut vahvasti mukana
kaupallistamassa terveydenhuollon rekistereitä Suomessa ja Pohjoismaissa. Käynnissä on myös TEKES-hanke terveydenhuollon
rekistereiden hyödyntämisestä. Mika Teikari on myös mukana potilastiedon sekundaarisen käytön lainvalmistelun työryhmässä.

Vastuullinen	
  järjestäjä:	
  Doctrina	
  Viestintä	
  
Peruuttamatta	
  jätetyistä	
  tai	
  15.1.	
  jälkeen	
  perutuista	
  ilmoittautumisista	
  veloitetaan	
  täysi	
  hinta.

