
Terveys kasvun moottorina



Edistämme terveyttä ja hyvinvointia sekä 

vauhditamme kasvua innovaatioilla, tutkimuksella 

ja terveydenhuollon uusilla ratkaisumalleilla

Tuotamme arvoa 

potilaille näyttöön 

perustuvalla hoidolla

Tuotamme arvoa 

yhteiskunnalle vähentämällä 

sairauksien aiheuttamaa 

taakkaa ja tuottavuuden 

menetystä

Edistämme talouskasvua 

innovaatioiden, tutkimuksen 

ja yhteistyön kautta



TalouskasvuInvestointi

terveyteen

Vaikuttavuus

Hallitusohjelmatavoitteemme ovat

Eriarvoisuuden        

vähentyminen



Eriarvoisuuden vähentyminen

Lääkerahoituksen uudistamisen yhteydessä 

lääkkeiden arviointia tulee yksinkertaistaa ja selkeyttää, jotta 

suomalaisille varmistetaan oikea-aikainen vaikuttava hoito. 

Lääkekorvausjärjestelmän tulee vähentää eriarvoisuutta 

niin alueellisesti kuin Suomen ja muun Euroopan välillä.

• Lääkerahoitusta on uudistettava siten, 

että rahoituskanava ei ohjaa hoidon saatavuutta. 

• Lääkekorvausjärjestelmässä on 

luovuttava sairauksien keskinäisestä 

arvottamisesta eri korvausluokkiin.

• Sairaala- ja avohoitolääkkeitä sekä rokotteita arvioiva 

yhtenäinen HTA-arviointielin tulee perustaa. 

Kehitetään terveydenhuollon 

ja lääkehuollon rahoitusmalleja 

siten, että ne mahdollistavat 

suomalaisille parhaan hoidon 

asuin- tai hoitopaikasta 

riippumatta.



Vaikuttavuus

Resursseja voidaan kohdentaa hoitojen vaikuttavuusarvioinnin 

avulla. Resurssien kohdentamisen tulee perustua jatkossa entistä 

enemmän tiedolla johtamiseen. Terveysdatan hyödyntämistä 

tulee lisätä ja kehittää.

• Sote-uudistuksessa määritellyt tiedolla johtamisen 

tavoitteet tulee toteuttaa.

• Suomeen tulee rakentaa valtakunnalliset laaturekisterit ja 

vaikuttavuusmittarit valtakunnallisen vertailutiedon hankkimiseksi.

• Eduskunnassa on varmistettava sote-tiedon toisiokäyttöön liittyvän 

lakiesityksen ripeä hyväksyntä syksyllä 2018. Lain pohjalta 

käynnistyvän THL:n lupaviranomaisen toimintaedellytykset on 

varmistettava seuraavalla hallituskaudella ja sen toiminta tulee 

aloittaa viipymättä. 

Panostetaan tiedolla 

johtamiseen, jotta 

terveydenhuollon resurssit 

kohdennetaan oikein sekä 

tuotetaan vaikuttavaa ja 

kustannustehokasta hoitoa. 

Kehitetään tiedolla johtamisen 

työkaluja. 



Investointi terveyteen

Vaikuttavalla, oikein kohdennetulla lääkehoidolla on suuri 

inhimillinen arvo. Sillä parannetaan sairauksia ja saadaan aikaan 

parempaa elämänlaatua. Vaikuttaviin lääkehoitoihin kannattaa 

investoida, koska niillä voidaan saada aikaan merkittäviä 

yhteiskunnallisia säästöjä esimerkiksi sairaalakustannuksissa, 

työelämän sairauspoissaoloissa jne.

• Epäsuorat kustannukset (mm. työkyvyttömyyseläkkeet, 

sairauspäivärahat, kelan matkakorvaukset sekä työnantajille 

aiheutuvat välilliset kustannukset) tulee huomioida 

HTA-arvioinnissa ja päätöksenteossa.

• Pelkkä hinta ei ole oikea lääkkeen valintakriteeri, 

vaan lääkkeen vaikuttavuutta on arvioitava laajasti. 

Tarkastellaan lääkkeitä 

investointina ja niiden tuomien 

säästöjen näkökulmasta; 

ei yksittäisenä säästökohteena.



Talouskasvu 

Suomen on mahdollista olla lääketieteellisen tutkimuksen 
ja kehitystyön kärkimaa. Siksi terveysalan kasvustrategiatyötä 
tulee jatkaa ja siinä määriteltyjä tavoitteita päivittää.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle on luotava otollinen 
maaperä lainsäädännön keinoin.

• Sote-tiedon toisiokäyttöä koskeva lainsäädäntö 
ja sen toimeenpano tulee varmistaa. 

• Terveydenhuollon resurssit tehdä korkealaatuista tutkimusta 
on varmistettava (esim. tutkijalääkärit).

• Valtion tutkimusrahoitusta ja tutkimusresursseja 
terveydenhuollossa on vahvistettava.

• Tutkimuslupamenettelyjä on kehitettävä; 

esim. eettisten toimikuntien asemaa on selkeytettävä. 

• Uusien osaamisalueiden tarve on tunnistettava ja 

saatavuus kriittisillä osaamisalueilla on varmistettava.

Luodaan terveysalasta 

Suomen uusi lippulaiva. 

Edesautetaan tulevaisuuden 

tutkimustoimintaa ja 

investointeja.



Kiitos


