
1

Strategian tarkoitus

Lääkelaitoksen strategia muodostaa perustan Lääkelaitoksen sisäiselle johtamiselle. 
Lääkelaitoksen strategiassa 2002 – 2006 on määritelty tärkeimmät suuntaviivat 
ja päämäärät, joihin vuotuiset toimintasuunnitelmat perustuvat. Strategian val-
mistelussa on otettu huomioon sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympä-
ristön muutokset ja niiden vaikutukset Lääkelaitoksen toimintaan.

Lääkelaitoksen strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivat toiminnalle siten, 
että lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuden edis-
täminen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomessa ja EU:n valvontajärjestelmissä Lääkelaitos suuntaa toimintansa suoma-
laisen terveydenhuollon ja väestön parhaaksi.
Lääkehuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveys-
ministeriön alaisena Lääkelaitokselle. 

Lääkelaitos huolehtii tarpeellisesta suunnittelusta ja ohjauksesta yhteistoiminnassa 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Käsitelty  Lääkelaitoksen johtoryhmässä 15.3.2002.
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Lääkelaitoksen toiminta-ajatus

Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon 
laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön turvallisuutta.

– Lääkelaitos hoitaa valvontatehtävänsä ennakkovalvonnan, jälkivalvonnan ja 
markkinavalvonnan keinoin sekä normiohjauksella. Lääke- ja laitevalvon-
nassa Lääkelaitos osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

– Lääkelaitos tuottaa ja välittää lääkkeiden sekä terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden turvallista ja oikeata käyttöä edistävää informaatiota. Infor-
maatio  suunnataan ensisijaisesti terveydenhuollon ammattiryhmille mutta 
myös suurelle yleisölle.

– Lääkelaitoksen tavoitteena on olla luotettava, asiantunteva ja tehokas yh-
teistyökumppani EU:n valvontajärjestelmissä.
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Toimintaympäristö ja sen muutokset lähivuosina

Keskeisen toimintaympäristön muodostavat toimialan teollisuus, niiden jake-
luketjut, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, potilaat, viranomaiset ja yhtei-
söt, tutkimus- ja testauslaitokset, media, kansainväliset yhteisöt sekä yliopistot. 
Lääkelaitos toteuttaa perustehtäväänsä asiantuntemuksella ja joustavalla yh-
teistyöllä.

Kansainvälinen toimintaympäristö on sekä lääkkeiden että terveydenhuollon 
laitteiden ja tarvikkeiden osalta muutosvaiheessa. EU:n lääkelainsäädännön 
uudistamisen yhteydessä haasteita kohdistuu

–  jäsenvaltioiden lääkeviranomaisten ja Euroopan lääkearviointiviraston
 (EMEA) väliseen tasapainoon ja yhteistyöhön
–  terveyspolitiikan vaikutusvallan kasvuun EU:n lääkearvioinnissa
–  lääkevalvonnan avoimuuden lisäämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana oleva lääkepolitiikka ja sen 
integrointi terveyspolitiikkaan tulevat osaltaan ohjaamaan lääkevalvontaa. 
Lääkelaitos tarkistaa tarvittaessa strategiaansa lääkepolitiikan linjausten mukai-
seksi.

Lääketeollisuudessa fuusioiden ja globalisoitumisen arvioidaan jatkuvan. Lää-
kevalvontaan vaikuttavat uudet lääkekehitystavat, erityisesti spesifi sten lääk-
keiden ja vaikutusmekanismien etsintä geeni- ja soluterapiaa hyödyntäen. 
Suuryritysten ohella syntyy pieniä korkeaa teknologiaa soveltavia, mutta lääke- 
tai laitekehityksessä kokemattomia yrityksiä. Tämä asettaa viranomaisvalvon-
nalle ja -neuvonnalle omat haasteensa. Laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien ris-
kien arviointi korostuu erityisesti ihmisen kehoon asetettavien materiaalien 
osalta.

Terveydenhuollossa kotisairaanhoito sekä potilaiden itse suorittama diagnos-
tiikka ja hoito lisääntyvät, jolloin lääkkeiden, laitteiden ja tarvikkeiden käytön 
turvallisuuden merkitys entisestään korostuu.

Koveneva kilpailu kasvattaa paineita saada uudet tuotteet markkinoille yhä 
nopeammin. Markkinoinnin valvontaan joudutaan kiinnittämään lisääntyvää 
huomiota. Sähköisen kaupan mahdollisuus lisää lääke- ja laitevalvonnan tar-
vetta.
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Strategiset tavoitteet

Lääkkeet

Lääkevalvonnassa EU-yhteistoiminta korostuu erityisesti lääkevalmisteiden 
ennakkovalvonnassa. Kansallinen toiminta on kuitenkin erityisen merkittävää 
kliinisten lääketutkimusten valvonnassa, lääketurvatoiminnassa, markkinoin-
nin valvonnassa, lääkeinformaatiossa ja lääkevalmisteiden laadunvalvonnassa.

Lääkevalvonnan strategiassa korostuvat lääkkeiden oikean ja turvallisen käy-
tön edistäminen, käytössä olevien lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun 
varmistaminen sekä Suomen intressien edistäminen korkeatasoisen asiantun-
temuksen avulla EU:n lääkevalvonnassa.

Lääkevalvonnan tärkeimmät strategiset tavoitteet ovat:

– Lääkelaitos kehittää rooliaan ja asemaansa EU:n lääkevalvonnassa. Toimin-
nan laatu on sitä olennaisesti vahvistava tekijä. Lääkelaitoksen koko orga-
nisaatio tukee vaikuttavaa toimintaa EU:ssa.

– Lääkelaitos lisää ja monipuolistaa lääkeinformaatiota myös muille kuin 
terveydenhuollon ammattiryhmille tarjoamalla kotisivuillaan lääkkeiden 
valmistetietoa ja pakkausselosteita. Apteekkien valvonnassa Lääkelaitos 
kiinnittää huomiota lääkeneuvonnan toteutumiseen.

– Lääkelaitos lisää osallistumistaan Suomen ja EU:n markkinoille lääkkeitä 
valmistavien tehtaiden tarkastuksiin kolmansissa maissa.

– Lääkelaitos kiinnittää erityistä huomiota bioteknologisten ja biologisten 
tuotteiden turvallisuuteen ja valmistuksen asianmukaisuuteen.

– Lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi Lääkelaitos seuraa markkinatilan-
netta ja kohdentaa valvontaa lääkkeiden jakelun ja vähittäismyynnin toimi-
vuuden varmistamiseksi. 

– Lääkelaitos toimii niin, että Suomessa tehdään tieteellisesti ja eettisesti kor-
keatasoista lääketutkimusta.
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Valvonta kohdentuu Suomessa markkinoilla ja käytössä oleviin terveydenhuol-
lon laitteisiin ja tarvikkeisiin. Markkinavalvonnan painoalueet ovat suomalai-
nen valmistus sekä uutta teknologiaa tai uusia materiaaleja sisältävät laitteet ja 
tarvikkeet. Lääkelaitos kiinnittää huomiota erityisesti kotiympäristössä käytet-
tävien laitteiden ja tarvikkeiden turvalliseen käyttöön ja toimintavarmuuden 
turvaamiseen. 

Laitevalvonnan tärkeimmät strategiset tavoitteet ovat:

– Vaikuttaa EU:n laitevalvonnan toimintaperiaatteiden sekä yhtenäisten toi-
mintatapojen luomisessa. Toiminnan laatu on olennainen roolia vahvistava 
tekijä.

– Markkinavalvontaa tehostetaan syventämällä vaaratilanteiden analysointia 
sekä lisäämällä kotimaisen valmistuksen valvontaa.

– Selvitetään laitteisiin ja tarvikkeisiin ja niiden käyttöön liittyviä riskejä. Tie-
dottamalla kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille laitteisiin ja tar-
vikkeisiin liittyvistä riskeistä edistetään niiden oikeaa ja turvallista käyttöä.

– Tuotetaan tietoa ihmiseen asetettavien laitteiden ja tarvikkeiden ja näiden 
asettamisessa käytettävien teknologioiden pitkäaikaisvaikutuksista seuran-
nan ja arvioinnin avulla. 
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Voimavarat

Lääkelaitoksen tärkein voimavara on sen ammattitaitoinen, kehittymisky-
kyinen ja vastuullisesti toimiva henkilökunta. Lääkelaitoksen toiminta on 
organisoitu tarkoituksenmukaisiin yksiköihin. Organisaatiota kehitetään pro-
sessiorganisaation suuntaan.

Lääkelaitoksen johtamistoiminta on tehokasta, kannustavaa ja avointa ja siinä 
noudatetaan tulosjohtamisen periaatteita. Tulos- ja kehityskeskustelut käydään 
jokaisen Lääkelaitoksen palveluksessa olevan henkilön kanssa. Keskusteluissa 
sovitaan työn tavoitteiden lisäksi henkilökohtaisista kehityssuunnitelmista ja 
niiden toteuttamisesta.

Lääkelaitoksen toimintajärjestelmässä kuvataan toimintaperiaatteet sekä yhte-
näiset menettelytavat. Toimintajärjestelmän tavoitteena ovat tasalaatuiset, vir-
heettömät ja hyvän hallintokäytännön mukaiset hallintopalvelut ja tulokset. 
Toimintajärjestelmällä on myös merkittävä rooli osaamisen ja parhaiden käy-
täntöjen levityskanavana. Lääkelaitoksen toiminnan arvioinnin perustana on 
Euroopan laatupalkintomallin mukainen itsearviointi.

Lääkelaitoksen toimintakyky varmistetaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla. Lää-
kelaitos ottaa palvelukseensa riittävän määrän osaavaa, oppivaa, yhteis-
työkykyistä ja monialaista henkilöstöä. Lääkelaitos arvostaa henkilöstönsä 
tehokkuutta, yhteistoimintataitoja ja kykyjä kansainvälisissä tehtävissä. Hen-
kilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Lääkelaitos tukee henkilöstöään 
ylläpitämään työkykyään ottaen huomioon myös henkilöiden ikääntymisen.

Toimintaympäristön muutokset Euroopassa johtavat yhä lisääntyvään yhteis-
toiminnan tarpeeseen ja verkostojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Voima-
varoissa kiinnitetään huomiota riittävään informaatioteknologian ja viestinnän 
hyödyntämiseen.

Lääkelaitoksen julkisuuskuvaa rakennetaan luotettavalla ja asiallisella tiedot-
tamisella. Tavoitteena on avoin, aktiivinen ja vuorovaikutteinen viestintä. 
Viestinnällä lisätään yleistä tietoa lääkkeistä, laitteista ja Lääkelaitoksen valvon-
tatehtävästä sekä tarjotaan puolueetonta tietoa lääkevalmisteista. Lääkelaitos 
kehittää yhteistyötään tiedotusvälineiden kanssa.

Lääkelaitos hyödyntää informaatiotekniikkaa tuloksellisesti, laadukkaasti ja 
kilpailukykyisesti. Painopistealueena on sähköisen asioinnin kehittäminen 
lääkkeiden myyntilupajärjestelmässä.

Verkostoja ja teknologiaa käyttävä tietopalvelu edistää lääke- ja laitealan laajan 
tietomäärän saamista Lääkelaitoksen toiminnan tueksi.
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Lääkelaitoksen arvot

Lääke- ja laiteturvallisuus

 Mitä se on?
–  Suomessa käytettävät lääkkeet, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet ja ve-

rivalmisteet vastaavat tehoa, turvallisuutta ja laatua koskevia vaatimuksia ja 
niitä käytetään oikein ja turvallisesti.

–  Valvonnassa ja ohjauksessa otetaan huomioon kansalliset sekä kansainväli-
set vaatimukset ja toiminnassa noudatetaan hyvää hallintotapaa.

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus

 Mitä se on?
–  Lääkelaitos on Suomessa ja kansainvälisesti asiantunteva, tehokas ja luotet-

tava organisaatio.
–  Lääkelaitos osallistuu aktiivisesti toiminta-alueen yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun.
–  Tavoitteet ovat selkeät, haasteelliset ja kaikkien tiedossa. 
–  Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan riittävillä voimavaroilla sekä asian-

tuntemuksen ja osaamisen jatkuvalla kehittämisellä.

Yhteistyön ja yksilön arvostaminen

 Mitä se on?
–  Tavoitteet saavutetaan avoimuudella, hyvällä yhteistyöllä ja yksilön erilai-

suutta sekä jokaisen osaamista arvostaen.
–  Organisaation ja yksilön menestyksen perustana ovat oikeudenmukaisuus, 

tasapuolisuus ja yhteisvastuullisuus. 
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Muistiinpanoja


