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STM; Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon poikkihallinnollisen työryhmän 

kokousmuistio 2.11.2020 
 

Aika maanantai 2.11.2020 klo 10.30-12.00 
 

Paikka Skype-kokous 
 

Läsnä  
Kutsutut  
Taina Mäntyranta, johtaja, STM, pj  (x) 
Reima Palonen, erityisasiantuntija, STM vj   (x) 
Tuula Helander, johtaja, STM, vpj  (x) 
Sari Ekholm, ylilääkäri, STM, vj                                  (x) 
Juha Luomala, sosiaalineuvos, STM   (x) 
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM, vj  (-) 
Lauri Pelkonen, johtaja, STM                                  (x) 
Liisa Siika-Aho, johtaja, STM, vj                                  (-) 
Pertti Happonen, johtaja, Fimea   (x) 
Johanna Nystedt, johtaja, Fimea   (x) 
Sari Kujala, johtaja, Fimea    (x) 
Hanna Koskinen, ryhmäpäällikkö, Kela   (x) 
Leena Saastamoinen, tutkimuspäällikkö, Kela, vj  (-) 
Jaana Kruuti, yliproviisori, etuuspäällikkö, Kela                                 (x) 
Helena Kastarinen, ylilääkäri, Kela, vj  (x) 
Harri Nurmi, tuoteomistaja, Kela   (x) 
Tiina Penttinen, IT-palvelupäällikkö, Kela, vj                                (x) 
Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL                                 (x) 
Toni Relander, lääketukkukaupan johtaja, THL, vj (x) 
Kirsti Tolonen, ylilääkäri, Valvira   (-) 
Irja Hemmilä, ylitarkastaja, Valvira, vj  (x) 
Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM   (x) 
Henri Backman, neuvotteleva virkamies, TEM, vj (x) 
Tuulia Hakola-Uusitalo, tutkimusjohtaja, KKV                                 (x) 
Antti Saastamoinen, johtava ekonomisti, KKV, vj (x) 
Tero Tyni, budjettineuvos, VM                                  (-) 
Outi Luoma-Aho, budjettineuvos, VM, vj  (x) 
  
Asiantuntijasihteerit:  
Elina Asola, erityisasiantuntija, STM   (x) 
Tuija Metsävainio, hallitussihteeri, STM   (x) 
Sari Palojoki, erityisasiantuntija, STM   (x) 
Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies, STM                                 (x) 
 
Tekninen sihteeri 
Emmi Korkalainen, asiantuntija, STM                                                    (-) 
 
Kutsutut asiantuntijat:  
Annika Koivisto, erityisasiantuntija, THL  (x) 
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Anne Hautala, erityisasiantuntija, STM  (x) 
Sirkku Jyrkkiö, lääkintöneuvos, STM  (x) 
Tiina Satti, lakimies, STM   (x) 

 

1 Kokouksen avaus ja osanottajien esittäytyminen 

Puheenjohtaja Taina Mäntyranta avasi kokouksen ja osanottajat esittäytyivät. Ryhmän kokoonpanoon 

tullaan tekemään tarvittavat muutokset myöhemmin asettamispäätöksen muutoksena. Koordinaatioryhmä 

voi omalla päätöksellään kuulla asiantuntijoita ja kutsua ryhmään asiantuntijasihteereitä. 

2 Lääkeasioiden tiekartan esittely ja toimeenpanon tilanne 

Asiantuntijasihteerit Elina Asola ja Sari Palojoki esittelivät lääkehuollon tiekartta -kokonaisuuden. Esitys on 

kokousmuistion liitteenä 1. Koordinaatioryhmällä ei ollut aiheesta kysymyksiä. 

3 Koordinaatioryhmän tavoitteet ja työskentelyn periaatteet 

Puheenjohtaja esitteli lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon koordinaatioryhmän työskentelyn 

periaatteet. Asiakirja on kokousmuistion liitteenä 2. Periaatteet hyväksyttiin.  

4 Koordinaatioryhmän toiveet valmistelusta 

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Osallistujat keskustelivat koordinaatioryhmän tehtävästä ja työn 

organisoimisesta. Saavutettiin yhteinen näkemys siitä, että kullekin tiekartan kolmesta kokonaisuudesta; 

lääkkeiden ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen, apteekkitalouden uudistaminen sekä lääkehoidon 

tiedonhallinnan kehittäminen perustetaan oma jaosto. Sovittiin, että lääkkeiden ohjauksen ja rahoituksen 

kehittämis- sekä apteekkitalouden uudistamisjaostojen nimeämisiä valmistellaan seuraavaan kokoukseen. 

Kaikkien jaostojen tulisi omalta osaltaan miettiä, kuinka ne kuulisivat ja osallistaisivat sidosryhmiä. 

Keskustelua käytiin myös työsuunnitelman, työohjelman ja aikataulutuksen tekemisen ja työn 

lopputuotosten määrittelyn tarpeellisuudesta.  

Keskustelussa esitettiin näkemyksiä siitä, että ryhmästä olisi hyvä muodostua keskeinen tiedonjakamisen ja 

yhteydenpidon foorumi. Työn yhteys sote-uudistuksen etenemiseen ja monikanavarahoitukseen olisi syytä 

huomioida. Jo tehtyjen selvitysten tulisi olla helposti saatavilla. Lausuntokierroksella olevaa hallituksen 

esitystä lääkelain muuttamisesta (ns. rauenneet) ei ole tarkoitus ottaa käsiteltäväksi koordinaatioryhmässä.  

5 Tiedonhallinnan jaoksen nimeäminen 

Asiantuntijasihteeri Elina Asola esitteli asian. Päivitetty muistio on kokousmuistion liitteenä 3. Esitystä 

kannatettiin ja koordinaatioryhmä päätti nimetä lääkehoidon tiedonhallinnan jaoksen muistiossa esitetyn 

mukaisena.  

6 Ehdotus kevään 2021 kokousaikatauluksi 

Asiantuntijasihteeristön ehdotuksen mukaan koordinaatioryhmä kokoontuisi kevään 2021 aikana kolme 

kertaa (to 28.1.2021 klo 9-12, to 11.3.2021 klo 9-12 ja to 6.5.2021 klo 9-12). Aikataulu hyväksyttiin. Todettiin, 

että seuraavassa kokouksessa käsitellään kahden uuden jaoston perustamista ja saadaan tietoa 

tiedonhallinnan jaoksen työn edistymisestä. 

7 Kokouksen päättäminen 

Koordinaatioryhmän Tiimeri-työtilan käyttöoikeuksista lähetetään osallistujille sähköpostia. Todettiin, ettei 

käsiteltävänä ollut muita asioita. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.  
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Liitteet 1. Lääkehuollon tiekartta esitys 
2. lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon koordinaatioryhmä, työskentelyn periaatteet 
3. Muistio Lääkeasioiden tiekartan poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän alainen lääkehoidon 
tiedonhallinnan jaos, 2.11.2020.  
 
 

Jakelu Koordinaatioryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Asiantuntijasihteerit 
Kutsutut asiantuntijat  
         
 

Tiedoksi Kirsi Varhila, kansliapäällikkö STM  
Heli Backman, osastopäällikkö STM 
Kari Hakari, osastopäällikkö STM 
Satu Koskela, osastopäällikkö STM 
Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö STM  
 
 
         

 

 


