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Sisällöllinen tavoite: 
Sairastamisen kustannusten alentaminen

Toiminnallinen tavoite: 
Yhteistyön kehittäminen eri viranomaistoimijoiden
kanssa
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• Hyvän hoidon ja yhtenäisten hoitokäytäntöjen kehittäminen

• Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen

• Toimivien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen

• Järkevän eli rationaalisen lääkehoidon edistäminen

• Maksukattojen yhdistäminen ja yhteenlasketun tason 
merkittävä alentaminen

• Lääkekustannusten maksukaton jaksottaminen useampaan 
erään

• Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen

Sairastamisen kustannusten
alentaminen



• Laaturekisterit 
valtakunnallisiksi.

• Maakunnissa yhtenäisten 
hoitopolkujen kehittäminen

• Yhdenvertaisemmat 
hoitokäytännöt, esim. Käypä 
hoito -suositukset laajemmin 
tai Hyvä hoito –järjestelmän 
kehittäminen

Hyvän hoidon ja yhtenäisten hoitokäytäntöjen kehittäminen

• Shp/tulevat maakunnat

• Duodecim

• STM

• THL

Haluttu muutos Toimija/muutoksen toteuttaja Potkan toimenpide
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• Yhtenäiset 
toimintamallit/ohjeistukset/
määräykset. 

• Hoitosuunnitelma verrattava 
sosiaalihuollon 
asiakassuunnitelmaan

Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä 
asiakkaan kanssa

• Shp/maakunta

• STM

• Sote-lobbaus: Potkan kirje 
Kiurulle lähtenyt 1/2020

• Sote-lain 
lausuntokierrokselle 
yhtenäinen viesti?

• Entä 
maakuntavaikuttaminen? 

Haluttu muutos Toimija/muutoksen toteuttaja Potkan toimenpiteet
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• Yhtenäiset 
toimintamallit/ohjeistukset/
määräykset. 

Toimivien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen

• Shp/maakunta • Maakuntavaikuttaminen?

Haluttu muutos Toimija/muutoksen toteuttaja Potkan toimenpiteet
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• Ihmisten tietoisuuden 
parantaminen 
rationaalisesta lääkehoidosta

• Järkevän lääkehoidon 
välineiden käyttöönoton 
edistäminen ihmisillä ja 
hoitojärjestelmässä, esim. 
ihmisten omassa käytössä 
oleva lääkityslista ja 
valtakunnallinen lääkityslista

Järkevän eli rationaalisen lääkehoidon edistäminen

• STM

• Shp/maakunta

• THL, Kela

• Järjestöjen jäsenviestintä

• STM:n johdolla etenee 
hyvin. Pidetään yllä suhteet 
STM:öön.

• Lääkehoidon päivän viestien 
hyödyntäminen

• Tiedon välittäminen 
jäsenistölle

Haluttu muutos Toimija Potkan toimenpiteet
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• Tällä hallituskaudella 
aloitettava selvityksen 
tekeminen, jotta seuraaviin 
hallitusneuvotteluihin on 
tiedossa laskelmat ja 
erilaisten mallien 
vaikutukset.

Maksukattojen yhdistäminen ja yhteenlasketun tason merkittävä alentaminen. 
Lääkekustannusten maksukaton jaksottaminen useampaan erään.

• STM

• Hallituspuolueet

• Oppositiopuolueet tai tietyt 
kansanedustajat/eduskunna
n ryhmät/verkostot

• Asiakasmaksulain 
lausuntokierroksella 
yhtenäinen viesti

• Ollaanko yhteydessä eri 
hallituspuolueisiin ja 
oppositioon (syksy?).

Haluttu muutos Toimija Potkan toimenpiteet
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• Kunnilla/tulevilla maakunnilla ja 
palveluntuottajilla tiukempi velvollisuus 
tiedottaa ja tehdä valmis hakemuspohja.

• Asiakassuunnitelmien yhteydessä tulee 
tehdä kartoitus potilaan tai asiakkaan 
kokonaistilanteesta ja sen pohjalta 
voitaisiin tehdä päätös perimättä 
jättämisestä.

• Asiakasmaksujen perintätoimia ei tule 
aloittaa ennen maksun alentamista ja 
perimättä jättämistä koskevaa kirjallista 
päätöstä.

• Laajennetaan koskemaan lyhytaikaista 
laitoshoitoa.

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen.

• Hallitus/STM

• Tarvittaessa stv/eduskunta

• Asiakasmaksulain 
uudistuksen 
lausuntokierroksella 
yhtenäinen lausuminen.

• Tarvittaessa muutosesitys 
eduskuntakäsittelyn aikana 
stv:n jäsenille.

Haluttu muutos Toimija Potkan toimenpiteet
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• Potilasjärjestöjä koskevien 
asioiden löytäminen THL:n
toiminnasta 

• Yhteistyön paikkojen ja 
keinojen löytäminen

• Asiakasosallisuus

Yhteistyön vahvistaminen viranomaistahojen kanssa

• Hoidon priorisointi

• Järjestö/potilasraatien 
kehittäminen tai muu tapa 
saada ihmisten arjen 
kokemuksia ja järjestöjen 
asiantuntemusta 
suositusprosesseihin

• Lääkeasiat

• Tehdään itsemme 
tunnetuksi 

THL Palko STM/Fimea


