
Pääkirjoitus: Kansallisen 
muistiohjelman seuranta PERFECT 
Memory -ohjelmalla 
THL on STM:n toimeksiannosta tehnyt Kansalliseen muistiohjelmaan liittyvän 
vaikutusarvioinnin, jossa selvitettiin, millaisia vaikutuksia muistiohjelman ohjausryhmän 
priorisoimilla toimenpiteillä on asiakkaisiin, kunnalliseen päätöksentekoon ja kustannuksiin. 
Vaikutusarvioinnin perustana on THL:n PERFECT Memory -ohjelma (Kuvio 1), jolla myös 
jatkossa seurataan Kansallisen muistiohjelman toteutumista.  

 

Kuvio 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PERFECT Memory -ohjelman kokonaisuus.  

PERFECT Memory -ohjelman PERFECT Memory Health and Wellbeing -seuranta-aineisto 
pohjautuu THL:n Terveys- ja sosiaalitalous -yksikön Peruspalveluhankkeeseen 
(Peruspalvelujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset) (1). Aineisto mahdollistaa 
Helsingissä ja Espoossa asuvien muistisairaiden yksilötasoisen seurannan vuodesta 2007 
lähtien. Seuranta alkaa Kelan muistisairauteen rajoitetulla peruskorvausoikeudella 
myöntämän lääkkeen lunastamishetkestä ja jatkuu henkilön kuolemaan saakka. Aineiston 
avulla arvioidaan hoitokäytäntöjen eroja sekä hoitokäytäntöjen vaikuttavuutta 
pitkäaikaishoidon alkamisen ja kuolleisuuden perusteella näissä kahdessa kaupungissa 
(2).  

PERFECT Memory Modelling -mallintamishankkeessa arvioidaan kotona asuville 
muistisairaille suunnattujen interventioiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Interventiot ovat 
Kansallisen muistiohjelman toimeenpanon ohjausryhmän priorisoimia, ja niiden pohjaksi 
on haettu vaikuttavuustietoa järjestelmällisellä tietokantahaulla sekä mallinnettu näiden 
interventioiden kustannusseuraamuksia (3).  



PERFECT Memory laajenee valtakunnalliseksi 

PERFECT Memory -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi luomalla PERFECT Memory 
Finland -tietokanta, johon tulevat mukaan kaikki Suomessa vuodesta 1997 
muistilääkityksen rajoitetulla peruskorvausoikeudella saaneet kotona asuvat henkilöt. 
Myös tässä hankkeessa seuranta alkaa lääkkeen lunastamishetkestä ja jatkuu henkilön 
kuolemaan saakka. Seurantatietoa kerätään palvelujen käytöstä, lääkityksestä ja 
kustannuksista yhdistämällä yksilötasolla tietoa hoitoilmoitusrekisteristä ja Kelan 
rekistereistä. Kuolinsyytieto saadaan Tilastokeskuksesta. Tarkoitus on, että tietokannan 
tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää valtakunnallisesti sekä esimerkiksi maakunnittain ja 
kunnittain.  

PERFECT Memory Hip ja PERFECT Memory Stroke valtakunnalliset tietokannat 
perustuvat lonkkamurtuma- ja aivohalvaus-PERFECT -hankkeisiin, joiden tiedot ovat jo 
käytettävissä. PERFECT Memory Policy -hankkeeseen tullaan sisällyttämään ne 
tutkimukset, jotka hyödyntävät jotakin PERFECT Memory –tietokantaa ja selvittävät 
hoitojärjestelmään liittyvien tekijöiden tai järjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. 

Kesäkuun Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirjeessä OPTIMI:ssa kuvataan PERFECT 
Memory -ohjelman ensimmäisiä tutkimushankkeita sekä Harriet Finne-Soverin ym. 
tutkimusta osaamisen lisäämisen vaikutuksista kotona oleville muistisairaille Porvoon 
alueella.  

OPTIMI uutiskirje täytti 5 vuotta 2015 toukokuussa. Kiitämme lukijoitamme mielenkiinnosta 
ja palautteista ja toivotamme oikein hyvää kesää! 
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Kansallinen muistiohjelma 2012-2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi. 
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