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LÄÄKEASIOIDEN TIEKARTAN POIKKIHALLINNOLLISEN KOORDINAATIORYHMÄN ALAINEN
LÄÄKEHOIDON OHJAUS- JA RAHOITUSJAOS
Nimittäminen ja toimikausi
Lääkeasioiden tiekartan poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä nimeää lääkehoidon
ohjauksen ja rahoituksen kehittämistä käsittelevän jaoksen.
Toimikausi
11.3.2020-30.4.2023

Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan
pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin (2019:5) sisältyvän tiekartan
suuntaviivojen pohjalta. Tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta
varmistaen lääketurvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja
saavutettavuus.
Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanossa on kyse lääkkeiden jakelujärjestelmän
rakenteellisesta uudistuksesta, lääkehoidon ohjauksen vahvistamisesta, lääkehoitoon
liittyvän tietopohjan parantamisesta sekä tiedon käytön tehostamisesta kehittäen samalla
tiedonhallinnan työvälineitä. Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa
uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.
Lääkehoidon ohjauksen kehittäminen edellyttää toimenpiteitä alueellisella ja kansallisella
tasolla. Yli hallituskauden ulottuva pitkäjänteinen kehittämistyö on sovitettava yhteen
STM:n, Kelan, THL:n, Fimean ja Valviran vastuualueille kuuluvien toimenpiteiden osalta.
Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano on jaettu kolmeen kehittämiskokonaisuuteen; 1)
Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen, 2) Tiedonhallinnan ja digitaalisten
työvälineiden kehittäminen ja 3) Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen.
Ministeri Pekonen on asettanut poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän seuraamaan ja
tukemaan tiekartan toimeenpanoa. Koordinaatioryhmä voi nimetä tarpeelliseksi katsomia
jaoksia valmistelun tueksi.
Tavoitteet ja tehtävät
Rationaalisen lääkehoidon toteutuminen edellyttää toimenpiteitä useille eri toiminnan
tasoille. Kansallisen ja järjestäjätason näkökulmasta keskeistä on sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallisen ja alueellisen ohjausjärjestelmän kehittäminen sekä
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rahoituksen kannustavuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Ohjaus- ja rahoitusjärjestelmien
yhtäaikainen kehittäminen vahvistaa kansallista ohjausta, jotta kokonaisuutena tuetaan
sellaisia lääkehoitoja ja palveluita, jotka edistävät väestön työ- ja toimintakyvyn säilyttämistä
ja mahdollistavat niitä tarvitseville laadukkaan, kohtuuhintaisen, tarkoituksenmukaisen ja
vaikuttavan hoidon yhdenvertaisella tavalla ja kokonaistaloudellisesti.
Lääkehoidot ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta sekä
terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Taloudellisesti kestävän lääkehoidon rahoituksen
turvaaminen edellyttää uusien teknologioiden arviointitoiminnan ja hankintamenettelyjen
kehittämistä ja vahvistamista, lääkkeiden elinkaaren parempaa hyödyntämistä ja lääkkeiden
hallittua käytöstä luopumista. Lääkehoitojen kansallisella arviointitoiminnalla luodaan
puitteet
yhdenvertaisen
hoidon
toteutumiselle.
Lääkehoitojen
kansallisen
arviointitoiminnan tavoitetta edistää tarkoituksenmukaisen lääkehoidon tavoitetta tulee
vahvistaa.
Valmistelutyössä tulee ottaa huomioon vireillä olevat hankkeet, joilla on vaikutuksia sosiaalija terveydenhuollon ohjauksen ja rahoituksen kehittämiseen. Pääministeri Marinin
hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty valmistelu terveydenhuollon monikanavaisen
rahoituksen purkamisesta. Tämän työn linjaukset ohjaavat jaoksen työtä. Parhaillaan
virkamiesvalmisteluryhmät kokoavat ratkaisuvaihtoehtoja aiempien selvitysten pohjalta
myöhemmin käynnistettävän parlamentaarisen valmistelun tueksi. Valmisteluryhmien
esitykset valmistuvat 31.3.2021 mennessä. Lääkehoidon ohjauksen kehittämisessä on
otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) ja sitä koskevat
rahoituslainsäädännön muutokset.
Rahoituksiin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa huomioon Ahvenanmaan asema.
Pääministeri Marinin hallituskaudella lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen
osakokonaisuudet ovat:
1. Lääkehoitojen kansallisen ja alueellisen ohjaus- sekä rahoitusjärjestelmien
kehittämistarpeiden arvioiminen kokonaisuutena siten, että se muodostaa perustan
rationaaliselle lääkehoidolle
2. Lääkehoitojen kansallisen arviointitoiminnan kehittäminen
3. Lääkehoidon kestävän rahoituksen turvaamiseksi arvioidaan uusien lääkehoitojen
hallitun käyttöönoton ja käytöstä luopumisen menettelyjen kehittämistarpeita sekä
lääkkeiden elinkaaren nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä
4. Kansallisen lääkekorvausjärjestelmän ja sairaaloiden hankintamenettelyjen
kehittämistarpeiden arviointi
Työn organisointi
Puheenjohtaja:
Lauri Pelkonen, johtaja, STM
Varapuheenjohtaja:
Ulla Kurkijärvi, johtava proviisori, STM
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Jäsenet:
Reima Palonen, erityisasiantuntija, STM
varajäsen Taina Mäntyranta, johtaja, STM
Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies, STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut osasto (jäsenet nimetään myöhemmin)
Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, STM
varajäsen Tiina Satti, lakimies, STM
Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM
varajäsen Olli Hyvärinen, kaupallinen neuvos, TEM
Artturi Björk, erityisasiantuntija, VM
varajäsen Outi Luoma-aho, budjettineuvos, VM
Helena Kastarinen, ylilääkäri, Kela
varajäsen: Hanna Koskinen, ryhmäpäällikkö, Kela
Markus Anttinen, ekonomisti, KKV
varajäsen Ville Terävä, asiantuntija, KKV
Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Fimea
varajäsen Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, Fimea
Kirsti Tolonen, ylilääkäri, Valvira
varajäsen ylitarkastaja Irja Hemmilä, Valvira
Petra Kokko, kehittämispäällikkö, THL
varajäsen erikoistutkija Suvi Mäklin, THL
Tekninen sihteeri:
STM
Ohjaus- ja rahoitusjaoksen tehtävänä on koordinoida valmistelutyötä. Sidosryhmiä on
tarkoitus osallistaa lääkehoidon ohjauksen ja rahoittamisen kehittämistyöhön järjestämällä
työpajoja, keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä perustamalla tarvittaessa
valmisteluryhmiä.
Kustannukset ja rahoitus
Jaoksen tulee työskennellä virka-aikana ilman eri korvausta. Jaos kutsuu tarvittaessa muita
asiantuntijoita työn tueksi.
Matkakustannusten korvauksiin sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta
matkakustannusten korvaamisesta.
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Jaoksen kustannukset maksetaan valtion talousarviomomentilta 33.02.09, projektikoodilla
5500M-SOTE.0010.03
Jakelu
Päätöksessä mainitut
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Valtiosihteeri Saila Ruuth
Erityisavustaja Hanna Hänninen
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Valtiosihteeri Eila Mäkipää
Erityisavustaja Sampo Varjonen
Kansliapäällikkö Kirsi Varhila
Osastopäällikkö Heli Backmann
Osastopäällikkö Kari Hakari
Osastopäällikkö Satu Koskela
Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen
Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Laskentasihteeri Virpi Andersson
Sosiaali- ja terveysministeriön osastot
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo
Sosiaali- ja terveysministeriön viestintä
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