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Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen -työryhmä, 
järjestäytymiskokous 1/2021 

Aika: Torstaina 4.2.2021 klo: 9.02–11.02  
Paikka: Skype -kokous 
Läsnä: Tarja Pajunen, puheenjohtaja, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
 Katja Knuuti, sihteeri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
 Katriina Tarkiainen, varapuheenjohtaja, HUS Diagnostiikkakeskus, SKFY 
 Mari Blek-Vehkaluoto, varasihteeri, Suomen Sydänliitto ry 

Kirsi Tolonen, Boehringer Ingelheim Ky 
Johanna Norjamäki, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry  
Päivi Kiviranta, Fimea  
Mervi Puolanne, Hengitysliitto ry 
Kirsi Kvarnström, HUS Apteekki  
Hanna Kauppinen, Itä-Suomen yliopisto 
Niina Nyberg, Itä-Suomen yliopisto 
Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto ry 
Oskari Korhonen, Mielenterveyden keskusliitto ry 
Anna-Greta Tiira, Munuais- ja maksaliitto  
Terhi Toivo, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki 
Matilda Kaipainen, Suomen Lääkäriliitto  

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA 

1. Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön. Lääkkeen käyttäjän näkökulman nostaminen 
esille verkoston toiminnassa on tärkeää koko strategiakauden ajan! 

2. On hienoa, että tässä työryhmässä on lääkkeen käyttäjien edustajia. Työryhmä on 
moniammatillinen ja -toimijainen ja on nyt järjestäytynyt toimikautta 2021–2023 varten. 

3. Työryhmä aloitti työryhmän toimintasuunnitelmasta keskustelun ja sitä jatketaan seuraavassa 
kokouksessa.  

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden esittäytyminen 

Lääkeinformaativerkoston koordinaattori Päivi Kiviranta avasi kokouksen klo 9.02. Skype -
ohjelman haasteiden vuoksi kaikki läsnäolijat eivät päässeet osallistumaan kokoukseen. 
Kokouksen läsnäolijat esittäytyivät. Ennakkoon Flingaan jätetyt esittelyt ovat liitteessä 1. Flingaan 
jätettävä esittely oli vapaaehtoinen ja kaikki työryhmän jäsenet eivät sitä tehneet. 

2. Työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin sekä heidän varahenkilöidensä valinta 

Puheenjohtaja Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
Varapuheenjohtaja, Katriina Tarkiainen, HUS, SKFY 
Sihteeri, Katja Knuuti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Varasihteeri, Mari Blek-Vehkaluoto, Suomen Sydänliitto ry 

3. Työryhmän edustajan ja hänen varahenkilönsä valinta Lääkeinformaatioverkoston 
koordinaatioryhmään  

Varsinainen jäsen, Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
Varajäsen, Katja Knuuti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

4. Lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittely 

Päivi kävi läpi Lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittelyn (päivitetty esitys liite 2). 
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Lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittelyn jälkeen käytiin erinomainen keskustelu lääkkeen 
käyttäjän näkökulman nostamiseksi esiin entistä paremmin työryhmän ja koko 
Lääkeinformaatioverkoston toiminnassa. Tässä ei viime kaudella onnistuttu riittävän hyvin. 
Lääkkeen käyttäjän nostaminen keskiöön on tuotu esiin päivitetyssä lääkeinformaatiostrategiassa 
ja sen kuvissa, mutta tämän täytyy näkyä myös toiminnassa. Tästä aiheesta jatketaan keskustelua 
työryhmän seuraavissa kokouksissa. 

5. Toimikausi 2021–2023: Työryhmän toimintasuunnitelman laatiminen 

Kokouksen tuore puheenjohtaja Tarja Pajunen esitteli työryhmän toimenpiteet. Ne on listattu 

Lääkeinformaatiostrategiassa työryhmän nimen mukaisen tavoitteen alle ”Toimenpiteet 

Lääkeinformaatioverkostolle” (kappale 4.4.1.). 

Työryhmän puheenjohtaja, sihteeri ja heidän varahenkilönsä yhdessä Päivin kanssa valmistelevat 

pohjaa toimintasuunnitelmalle ja tuovat alustavan hahmotelman seuraavaan kokoukseen 

työryhmän työstettäväksi. Toimintasuunnitelmaan kootaan näkyville toimenpiteisiin liittyvä 

tämänhetkinen tieto, esimerkiksi mitä on jo aloitettu tai tiedossa ja työstössä muiden tahojen 

toimesta.  

Työryhmälle on osoitettu toimenpide ”Jatkamme järkevän lääkehoidon edistämistä vuosittain 

viikolla 11 esimerkiksi eri kohderyhmille järjestettävien tilaisuuksien avulla.”. Tähän 

toimenpiteeseen liittyen kokoukseen oli valmisteltu alustava esitys työryhmän roolista Lääkehoidon 

päivän koordinoimiseksi jatkossa (liite 3). Asiasta myös keskusteltiin kokouksessa. Läsnäolijat 

kannattivat tehtyä esitystä. Fimea järjestää avoimen keskustelutilaisuuden maaliskuun lopussa 

Lääkehoidon päivän koordinoinnista jatkossa. Keskustelutilaisuuden ajankohta ilmoitetaan 

mahdollisimmman pian. 

Kokouksessa nousi esiin myös työryhmälle esitetty toimenpide ”suomenkielisen adherenssi 

(hoitoon sitoutuminen) -lomakkeen laatimisesta”. Tämä työ on edennyt HUS:ssa. Työryhmä ei 

lähde tekemään päällekkäistä työtä, vaan nyt selvitetään, onko tässä työssä jotain sellaista, missä 

työryhmä voi olla avuksi myöhemmin strategikauden aikana, esimerkiksi lomakkeen testauksen 

ja/tai valmistuneesta lomakkeesta viestinnän osalta. 

6. Seuraavat kokousajankohdat 

a) Työryhmän omat kokoukset 
Työryhmän puheejohtaja ja sihteeri ilmoittavat kokousajat koko työryhmälle. 

b) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00 

Kaikki Lääkeinformaatioverkoston jäsenet ja varajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan 

yhteistapaamiseen. Myös etäosallistuminen pyritään mahdollistamaan.  

7. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohta päätti kokouksen klo 11.02. 

Liitteet:  Liite 1.  Työryhmän jäsenten kirjaamat esittelyt Flinga-työryhmätilaan. 

Liite 2. Kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittely 

Liite 3. Esitys Lääkehoidon päivän koordinoinnista jatkossa 


