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• Selvityksen keskeinen tavoite on avata keskustelu siitä, miten tietojohtamista tulisi uudistaa 

ja kehittää rationaalisen lääkehoidon tavoitteita tukevaksi. 

•



Rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon 
seuranta, arviointi, ohjaus ja valvonta

Lääkkeiden hallittu käyttöönotto, käyttö ja 
käytöstä luopuminen

(Selvityksen luku 4.1.) (Selvityksen luku 4.2.)



Toimintamalliehdotus 1: 
rationaalisen lääkehoidon ja 
lääkehuollon seuranta, arviointi, 
ohjaus ja valvonta



• Toimintamalli on tarkoitettu rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon 
järjestämiseen seurantaan, arviointin ja ohjaukseen sekä valvonnan tarpeisiin.

• Malli perustuu valtakunnallisten tavoitteiden määrittämiseen sekä yhteisiä 
tavoitteita vastaavan tietopohjan ja tilannekuvan tuottamiseen ja kokoamiseen. 
Näin voidaan seurata rationaalisen lääkehoidon toteutumista ja lääkehuollon 
tilannetta sekä arvioida tavoitteet toteutumista. 

• Tavoite on, että kansallista ja alueellista ohjausta voidaan toteuttaa 
vuorovaikutteisesti ja mahdollisimman laadukkaan ja ajantasaisen tiedon 
pohjalta. 

• Malli on tarkoitettu integroivaksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon yleisen 
ohjauksen rakenteita, prosesseja ja tietopohjaa. 

• Lue lisää selvityksestä: luku 4.1. Toimintamalliehdotus & luku 7. Tiekartta
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*Tietotuotteella tarkoitetaan ensisijaisesti Business Intelligence (BI) tyyppisiä päivittyviä raportointiratkaisuja. 
Tietotuote voi olla myös esimerkiksi perinteinen tilasto, selvitys tai tutkimusjulkaisu. 
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Yhteiset tavoitteet

Tietopohja ja 
tilannekuva

Jatkuva
vuoropuhelu

Kohti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamista 
- Toimintamalliehdotus seurantaan, arviointiin, ohjaukseen ja valvontaan

Asiantuntija-arviot

Vuosittaiset dialogit

MITÄ

MIKSI

MITEN

Ministeriöt:
”Ohjaan jatkuvan
vuoropuhelun ja

yhteisen tilannekuvan
avulla.”

Virastot:
”Vaikutan ohjauksen 

ja valvonnan 
keinoin.”

Hyvinvointi-
alue:

”Havaitsen muista 
alueista poikkeavat 

käytännöt.”
Asukas:

”Haluan minulle 
sopivan 

lääkityksen”

Nykytila
Lääkeala jäämässä pois 

sote-tietojohtamisen 
kehittämiskyydistä.

Vähän tietoa rationaalisen
lääkehoidon toteutumisesta

sekä lääkehuollon toiminnasta 
ja vaikutuksista.

Tavoite

Lääkeala mukana 
sote-tietojohtamisen 
kehittämisessä.
Saatavilla tarvittava 
tietopohja ja tilannekuva. 

Tehdään tarvittavat
lainsäädäntömuutokset.

Integroidaan lääkeasiat 
osaksi sote-ohjausta,
Tiedonhallintaa ja 
tietojohtamista.

Muodostetaan tarvittavat
kansalliset ja alueelliset
ohjausrakenteet.

Pilotoidaan tavoitteita 
vastaavan tietopohjan 
tuotantoa ja kokoamista.

Määritellään tavoitteet.

kustannukset - vaikuttavuus - laatu
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Pilotit ja 
harjoitusdialogit

Toiminnan vakiointi



Toimintamalliehdotus 2: 
Lääkkeiden hallittu käyttöönotto, 
käyttö ja käytöstä luopuminen



• Ehdotuksissa kuvataan kaksi vaihtoehtoa lisätiedon kokoamiseen uusista 
lääkehoidoista. Toimintamalleja kutsutaan ”seura ja maksa” -malliksi ja ”opi ja 
optimoi” -malliksi. 

• Tavoitteena on koota ja hyödyntää lisätietoa uusien lääkkeiden käytön hallintaan ja 
hoitojen turvallisuuden, vaikutuksien ja taloudellisuuden seurantaan.

• Jatkotarpeena on arvioida ehdotusten käytännön soveltuvuutta ja kehittää 
toimintamalleja kokeilujen avulla. 

• Ehdotuksissa on huomioitu tulevia muutoksia eurooppalaisessa 
toimintaympäristöissä, jotta kansainvälinen yhteistyö lisätiedon tuottamisessa olisi 
tulevaisuudessa mahdollista ja sujuvaa.

• Lue lisää selvityksestä: luku 4.2. Toimintamalliehdotus & luku 7. Tiekartta



Osa lääkkeistä tulee markkinoille yhä aikaisemmassa vaiheessa

Korvaus- ja käyttöönottopäätökset perustuvat yhä rajallisempaan 
kliinisen näyttöön

Hinta on huomattavan suuri huolimatta lääkkeen hoidolliseen 
arvoon liittyvästä epävarmuudesta 

Otetaanko lääke käyttöön?

Kyllä - ei – ehdollisena (taloudellinen tai vaikuttavuusperustainen sopimus)



Tutustu ”Seuraa ja maksa” -mallin yksityiskohtaisempaan 
prosessiin selvityksen luvussa 4.2.1.



Tutustu ”Opi ja optimoi” -mallin yksityiskohtaisempaan prosessiin 
selvityksen luvussa 4.2.2.



• eura ja maksa” -mallia sekä ”opi ja optimoi” -mallia käytännön 
pilottiprojekteissa.
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Pilotit ja 
harjoitusdialogit

Toiminnan vakiointi
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