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Jakelussa mainitut

JÄSENTEN NIMEÄMISPYYNTÖ LÄÄKEHOIDON TIEDONHALLINNAN JAOKSEEN

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon
poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän alle lääkehoidon tiedonhallinnan jaoksen
tukemaan lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämistä.

Jaoksen toiminnan tavoitteena ja tehtävänä on:

Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden hankekokonaisuudessa tehostetaan
lääkehoidon tiedonhallintaa ja lääkehoidon tietojen hyödyntämistä kansallisen
tietopohjan perusteella. Samalla mahdollistetaan ammattihenkilöille ja lääkkeen
käyttäjille parempia välineitä lääkehoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja
seurantaan. Onnistuneen lopputuloksen mahdollistaminen edellyttää lisäksi
yhteistyötä lääkehoitoon liittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien
kehittämisessä.

Tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen painottuu Lääkityslistan kehitystyön
uudelleen vaiheistamiseen ja sen toteuttamisen toimeenpanon ohjaukseen.
Lääkehoidon tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen etenemisen myötä
Kannan Reseptikeskuksen toiminnallisuuksia uudistetaan vaiheittain ja
lääkehoidon tiedon rakenteisuutta lisätään. Samalla parannetaan lääketiedon
ajantasaisuutta ja saatavuutta sekä lääkehoidon ja –huollon toteutumisesta ja
kustannuksista kertyvää tietopohjaa rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.

Valmistelu jaetaan osakokonaisuuksiin, joissa toimeenpano vaiheistetaan. Marinin
hallituskaudella kehittämisen osakokonaisuudet ovat:

1. Käynnistetään lääkehoidon tiekartan mukaiset lääkityslistaan tarvittavat
toimenpiteet, joiden monen hallituskauden yli ulottuvalla toteuttamisella
tuotetaan ajantasainen kokonaislääkitystä koskeva tieto (kansallinen
lääkityslista)

2. Tuotetaan selvitys keskitetyn kansallisen lääketietovarannon
toimintaedellytyksistä ja vaatimuksista tavoitteena lääkevalmisteisiin
liittyvän tiedon parempi saatavuus

3. Laaditaan tiekartta lääkehoidon tiedon käytön tehostamiseksi,
mahdollistamiseksi ja selkeyttämiseksi rationaalisen lääkehoidon
periaatteiden mukaisesti

4. Arvioidaan ja uudistetaan lääkehoidon tiedonhallinnan ja toiminnan
kehittämisen säädöspohjaa muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden
saavuttamiseksi



2(2) 
 

Pyydämme ehdotustanne jaoston jäseneksi ja varajäseneksi. Huomioittehan 
jäsenesityksissänne naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986).  
 
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan ehdokkaanne nimen ja yhteystiedot 
18.9.2020 klo 12 mennessä STM:n kirjaamoon osoitteella kirjaamo@stm.fi ja 
erityisasiantuntija Sari Palojoelle, sari.palojoki@stm.fi.  
Käytättehän jäsenesityksessänne viitettä VN/19676/2020. 
 
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sari Palojoki, puh.  0295 163 456 ja 
erityisasiantuntija Riikka Vuokko, puh. 0295 163 600. 
 
 

 
Osastopäällikkö   Kari Hakari 
 
 
 
Erityisasiantuntija   Elina Asola 
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alainen lääkehoidon tiedonhallinnan jaos 

 
JAKELU 

 
STM/ Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto 
STM/ Turvallisuus ja terveys –osasto 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Kansaneläkelaitos  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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