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Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 1/2021 
 
Aika: Torstaina 18.2.2021 klo 9:02‒11:02  
Paikka: Microsoft Teams -yhteys 
Läsnä: Sari Kujala, puheenjohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Päivi Kiviranta, sihteeri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Katri Hämeen-Anttila, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaaali ja terveys ry 
Jorma Komulainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto 
Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliitto 
Annika Koivisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto, Laurea-ammattikorkeakoulu  
Sari Viinikainen, Tehy ry  
Kirsi Juurinen, Keski-Suomen keskussairaala 
Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus  
Katja Knuuti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri  
Essi Kariaho, Lääketietokeskus  
Roosa Kekki, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry 
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Hanna Tolonen, HUS Apteekki  
Ilona Niittynen, HUS-Apteekki 

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA 

1. Koordinaatioryhmän järjestäytymiskokouksessa jokaiselle Lääkeinformaatioverkoston 
työryhmälle nimettiin omat kummit koordinaatioryhmään kutsuttujen organisaatioiden 
edustajista toimikaudelle 2021–2023. 

2. Koordinaatioryhmä lähtee innolla uuteen strategiakauteen. Kokouksessa keskusteltiin 
koordinaatioryhmän toimikauden tavoitteista sekä verkoston sisäisestä että ulkoisesta 
viestinnästä. Sisäisessä viestinnässä panostetaan työryhmien väliseen viestintään. 
Lääkeinformaatiofoorumi järjestetään vuonna 2021 kahden vuoden tauon jälkeen. 

3. Keskustelua käytiin ajankohtaisista aiheista moniammatillisesti ja -toimijaisesti. 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden esittäytyminen 
Puheenjohtaja Sari Kujala avasi kokouksen klo 9:02. Koordinaatioryhmän jäsenet esittäytyivät. 
Osa osallistujista ehti jättää esittelynsä myös Flingaan (Liite 1). Tämä oli vapaaehtoista. 

2. Lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittely 
Sihteeri Päivi Kiviranta kävi läpi Lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittelyn (Liite 2). 

3. Koordinaatioryhmän toiminta 

a) Työryhmäkummit koordinaatioryhmän jäsenistä työryhmille 
Esitys: Koordinaatioryhmään kutsuttujen organisaatioiden edustajat toimisivat kukin yhden työ-
ryhmän kummina. Lisäksi kaikki edustajat toimisivat yhteisesti ”Lääkealan viestijät” -työryhmän 
kummeina. 

Perusteluna kummitoiminnan käynnistämiselle on tavoite lisätä verkoston yhtenäisyyttä. 
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Kummin tehtävät: 
• Kummi kiinnittäisi erityistä huomiota työryhmän toimintaan ja toimisivat tarvittaessa spar-

raajana/kommentoijana työryhmän toimenpiteiden toteuttamisessa.   
• Kummi vierailisi yhdessä työryhmän kokouksessa vuodessa.  

Kummitoiminta on täysin vapaaehtoista ja jokainen kummi toteuttaa sitä omien työresurssiensa 
mukaan.  

Päätös: Kummitoiminta sai kannatusta. Taulukossa 1 on esitetty työryhmien kummit. Työryhmien 
edustajat huolehtivat työryhmänsä kokousaikataulun ja -kutsujen välittämisen omalle kummilleen.  

 Taulukko 1. Lääkeinformaatioverkoston työryhmien kummit. 

Työryhmä Kummi 

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järke-
välle lääkehoidolle -työryhmä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,  
Annika Koivisto  
(Heikki Virkkunen) 

Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon 
onnistumisen -työryhmä 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 
Päivi Opari  
(Minna Anttonen) 

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oi-
kein suunnattua -työryhmä 

Suomen Apteekkariliitto,  
Charlotta Sandler  
(Henna Kyllönen) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 
työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen  
-työryhmä 

Terveysalan AMK -verkosto,  
Tiina Mäkelä, Laurea AMK  
(Hannele Tyrväinen, Jyväkylän AMK) 

Tutkimus ja seuranta –työryhmä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 
Jorma Komulainen  
(Annikka Kalliokoski) 

Lääkealan viestijät Koko koordinaatioryhmä 

 
b) Hyväksyttäväksi: Toimintaohje Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden toteuttamiseksi käyn- 

nistettäville kehittämisprojekteille, Liite 3 
Toimintaohjetta noudattamalla varmistetaan, että tieto työryhmien käynnistymässä olevista kehit-
tämisprojekteista saadaan kaikkien Lääkeinformaatioverkoston jäsenten tietoon. Työryhmän ulko-
puoliset verkoston jäsenet voivat halutessaan ilmoittautua mukaan kehittämisprojekteihin aiepa-
perissa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Tässä ilmoitusvaiheessa aiepaperin ei tarvitse olla vielä lo-
pullinen.  

Lopullinen aiepaperi tuodaan koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi. Hyväksyntä antaa oikeuden 
Lääkeinformaatioverkoston logon käytölle kehittämisprojektin tuotoksessa, esimerkiksi tilaisuu-
dessa, materiaalissa tms. 

Toimintaohje hyväksyttiin. 

Kokouksessa kysyttiin kantaa siihen, voiko Lääkeinformaatioverkoston logoa käyttää verkoston 
jäsenorganisaatioiden sosiaalisen median viesteissä, joissa halutaan tuoda esille verkosto ja or-
ganisaation mukana olo verkostossa. Lopullinen päätös asiasta jätettiin Fimean sisäiseen kes-
kusteluun. 

Päätös Lääkeinformaatioverkoston logon käytöstä: Fimea linjaa, että Lääkeinformaatiover-
koston logoa käytetään Lääkeinformaatioverkoston toiminnasta kertovissa materiaaleissa, artik-
keleissa, esityksissä yms. Mikäli Lääkeinformaatioverkoston logoa käytetään sosiaalisen media 
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päivityksessä, päivityksen tulee esitellä Lääkeinformaatioverkoston tuotosta (materiaalia, tilai-
suutta yms) ja päivityksessä tulee olla linkki verkoston materiaaliin tai verkoston toiminnasta ker-
tovaan julkaisuun tai verkkosivuun. Näin ollen logon irrallinen käyttö (jäsenorganisaation tai hen-
kilön toimesta) on sallittua vain erillisellä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän luvalla.  

c) Lääkeinformaatiofoorumin teema 28.10.2021 klo 9.00–12.00 
Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua Lääkeinformaatiofoorumin teemasta syksylle 2021. 
Koronapandemia on aiheuttanut haasteita sosiaali- ja terveydenhuollossa ja lisännyt kansalaisten 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedon tarvetta. Ohjelmassa halutaan huo-
mioida kuluneen vuoden mukanaan tuomat muutokset. Lääkeinformaatiofoorumin teeman työni-
meksi päätettiin ”Digitaaliset palvelut”. Teeman alla nousi esiin seuraavia nostoja, joita lähdetään 
rajaamaan ja tarkentamaan seuraavassa kokouksessa: 

• Etäpalvelut 
• Mitä digitaaliset palvelut tarkoittavat omahoidon ja seurannan osalta? Työkalut tähän? 

Kuinka hoidon kokonaisuus toimii? 
• Ovatko palvelut saavutettavia, miten lääkkeen käyttäjä toimii, onko iällä merkitystä pal-

velujen käyttöön? 
• Medialukutaito, disinformaatio 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä toivotaan puhujaa ja osallistujia Lääkeinformaatiofoorumiin. 
Koordinaatioryhmän jäsenet saivat tehtäväksi pohtia hyviä ehdotuksia puhujista näiden aihealuei-
den ympäriltä. 

4. Toimikausi 2021–2023 
Kokouksessa keskusteltiin koordinaatioryhmän tavoitteista Lääkeinformaatioverkoston toiminta-
suunnitelmaan 2021–2023. Esiin nousi useita hyviä tavoitteita, joista on muokattu yhdistämällä ja 
lyhentämällä seuraavat ehdotukset: 

• Varmistamme lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisen toiminnan verkostossa 
edistämällä työryhmien välistä yhteistyötä. 

• Edistämme luotettavan lääkeinformaation hyödyntämistä lääkkeiden käyttäjien järkevän 
lääkehoidon toteutumisessa. 

• Vahvistamme sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä ja levitämme hy-
viä toimintatapoja sekä nostamme esiin asiakkaan/potilaan aidon kohtaamisen merkitystä 
eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 

• Kannustamme lääkeinformaation tuottajia osallistamaan lääkkeiden käyttäjät ymmärrettä-
vän ja kohderyhmälle vaikuttavan lääkeinformaation kehittämiseen. 

Kokouksessa nousi esiin myös kysymys mittareista, joilla näitä tavoitteita voidaan mitata. Tämä jäi 
pohdittavaksi seuraavaan kokoukseen.  

5. Seuraavat kokousajankohdat 
a) Koordinaatioryhmän kokoukset vuosi 2021 

• 2/2021 tiistaina 20.4.2021 klo 9.00–11.00 - aiheena mm. Lääkeinformaatiofoorumi 
• 3/2021 tiistaina 15.6.2021 klo 9.00–11.00 - aiheena mm. työryhmien toimintasuunnitel-

mien sparraus 
• 4/2021 torstaina 2.9.2021 klo 9.00–11.00 - aiheena Lääkeinformaatioverkoston yhteisen 

toimintasuunnitelman 2021–2023 hyväksyminen, jonka osana jokaisen työryhmän toi-
mintasuunnitelmat hyväksytään, Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelman hy-
väksyminen sekä Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian hyväksyminen. 
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• 5/2021 torstaina 25.11.2021 klo 9.00–11.00 - aiheena mm. palaute Lääkeinformaatiofoo-
rumista ja Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisesta 

Esitettyihin koordinaatioryhmän kokousaikatauluihin ei tullut muita ehdotuksia. Kokoukset 
pidetään etäyhteydellä pandemiatilanteesta johtuen ainakin vielä kevään 2021 ajan. Kevään 
jälkeenkin kokouksiin pystyy osallistumaan myös etäyhteydellä. 

b) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00 

6. Muut asiat 
Lääkkeiden käyttäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistä valtakunnallista Lää-
kehoidon päivää on vietetty vuodesta 2012 lähtien viikolla 11. Lääkehoidon päivän tavoitteena on 
lääkkeiden käyttäjien järkevän lääkehoidon edistäminen. Tämän vuoden teemana on ”Turvallinen 
lääkehoito korona-arjessa”. 
Osana valtakunnallista lääkehoidon päivää THL järjestää yhteistyössä useiden lääkealan toimijoi-
den ja potilasjärjestöjen kanssa koronarokotteiden turvallisuutta käsittelevän webinaarin 18.3.2021 
klo 13–14.30. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lääkkeiden käyttäjille ja terveydenhuollon ammattilai-
sille. Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Ohjelman ja etäosallistumislinkin löydät THL:n ta-
pahtumakalenterista kolme viikkoa ennen tilaisuutta. 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus on tuottanut Youtube-videon turvallisen etälää-
kinnän onnistumisesta korona-arjessa. Video on katsottavissa  
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/ 

Fimea järjestää yhteistyössä STM:n, Valviran ja AVI:n kanssa juuri päivitetyn Turvallinen lääke-
hoito -oppaan tiimoilta webinaarin 16.3.2021 klo 13–15. Lisäksi Fimea viestii uudistuneista Kansa-
laisen lääketieto -verkkosivuista sosiaalisessa mediassa. https://www.fimea.fi/-/laakehoidon-
paivaa-vietetaan-viikolla-11-totutusta-poikkeavasti-teemana-turvallinen-laakehoito-korona-arjessa- 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:02. 

Liitteet  
Liite 1.  Koordinaatioryhmän jäsenten esittelyt Flingasta. 
Liite 2. Kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnan esittely 
Liite 3. Toimintaohje Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden toteuttamiseksi käynnistettäville 

kehittämisprojekteille 
 

  

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilas--ja-asiakasturvallisuuden-kehittamiskeskus/
https://www.fimea.fi/-/laakehoidon-paivaa-vietetaan-viikolla-11-totutusta-poikkeavasti-teemana-turvallinen-laakehoito-korona-arjessa-
https://www.fimea.fi/-/laakehoidon-paivaa-vietetaan-viikolla-11-totutusta-poikkeavasti-teemana-turvallinen-laakehoito-korona-arjessa-


LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KOORDINAATIORYHMÄ
Hei olen Sari Kujala ja toimin Fimeassa sisäisten palveluiden johtajana. Koulutukseltani olen sosiaali‐ 

ja terveydenhuollon hallintotieteilijä .  Toimin verkoston puheenjohtajana ja koen olevani etuoikeutettu 

tässä tehtävässä näinä aikoina. Ilolla odotan tulevia aikoja, miltä maailma ja vaikuttava työmme 

näyttäytyykään muutaman vuoden kuluttua?  Harrastan ulkoilua vuoden aikojen mukaan ja näinä 

aikoina ikävöin ihanien läheisteni turvallista tapaamista.

Olen Päivi Kiviranta ja työskentelen kehittämissuunnittelijana Fimeassa. Työtehtäviini kuuluu mm. 

Lääkeinformaatioverkoston koordinointi. Koulutukseltani olen FT (lääkeainekemisti). Vapaa‐ajalla liikun 

metsissä koiran ja perheeni kanssa.

Olen Päivi Opari ja työskentelen SOSTEssa  terveyspolitiikan erityisasiantuntijana. Koordinoin mm. 

potilas‐ ja kansanterveysjärjestöistä koostuvaa POTKA‐verkostoa. Aurinkoisina talvipäivinä tykkään 

hiihdellä hangilla eväsreppu mukana.

Henna Kyllönen, asiantuntijaproviisori ja lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntija. Apteekkariliiton 

varaedustaja. Työtehtäviini lukeutuu mm. apteekkien lääkehoidon ja ‐informaatiopalveluiden 

kehittäminen sekä osaamisen kehittämisen koordinointi. Vapaa‐ajalla nautin perheen parissa kotoilusta 

ja luonnossa kulkemisesta, ympäri Suomenmaan.

Olen Sari Viinikainen, Kehittämisppäälikkö Tehy ry:stä. Toimin tällä kaudella "Ajantasainen 

lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle"‐ työryhmän puheenjohtajana. Aiemmalla 

toimikaudella koordinaatioryhmän varajäsen. Koulutukseltani sairaanhoitaja, TtT,MBA. Vapaa‐aikaani 

kuuluu hiihto, juoksu, golf ja palasin viime vuonna takaisin satulaan, joten ratsastus on taas vienyt 

sydämeni.

Olen Hannele Tyrväinen ja tässä koordinaatioryhmässä Tiina Mäkelän varajäsen. Työpaikkani on 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jossa toimin hoitotyön lehtorina ja sairaanhoitajakoulutuksen 

tutkintovastaavana. Työnkuvani on laaja‐alainen sisältäen kotimaan palveluliiketoimintaa 

(sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen vastuuopettajuus ym.), avoimen AMK:n erillisryhmien 

ja YAMK‐opetusta sekä koulutusvientiä. Vapaa‐ajallani liikun mielelläni luonnossa – tänä talvena olen 

nauttinut erityisesti lumikenkäilystä hiihdon lisäksi. Vuosikymmeniä jatkunut rakas harrastukseni on 

kuorolaulu.

Essi Kariaho, Lääketietokeskus. Takana yli 20 vuotta intohimoista työtä lääkeinformaation kehittämisen 

parissa sekä Suomessa että kansainvälisesti, kansalaisille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Edelleen 

on työtä tehtävänä lääkkeiden käyttäjien arjen parantamiseksi ja vaikuttavampien hoitotulosten 

saavuttamiseksi. Siihen voimme päästä eri toimijoiden yhteistyöllä. Olen ollut rakentamassa yhteistyötä 

mm. edellisten toimintakausien ajan lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille ‐työryhmän pj:na. 

Tehdään tästä kaudesta yhdessä entisiäkin parempi. :) Innostun helposti uusista asioista ja ideoista sekä 

töissä että vapaalla. Vapaa‐ajalla mm. urheilen monipuolisesti.



Katri Melto‐Ojalainen, työskentelen Eksotella lääkitysturvallisuuskoordinaattorina. Työtehtäviini 

kuuluu mm. työntekijöillä on Eksoten vaatimusten mukaiset voimassa olevat lääkeluvat, Eksoten 

lääkehoitosuunnitelman ylläpitäminen, ohjaan yksiköiden lääkehoitosuunnitelmien laatimisessa, 

opetan lääkelaskuja, lääkitysturvallisuuteen liittyvien käytäntöjen yhtenäistäminen, erilainen ohjaus ja 

neuvonta. Olen koulutukseltani terveydenhoitaja, terveystieteen maisteri ja ammtillinen opettaja. 

Vapaa‐ajalla käyn kuntosalilla ja ohjatuissa liikuntaryhmissä, neulon ja mökkeilen

Katja Knuuti, OYS apteekin proviisori, mutta viimeiset kaksi vuotta olen ollut OYS 2030 hankkeessa 

suunnittelemassa uudistuvan OYS:n lääkehoitoprosesseja. Työni suola on moniammatillinen toiminta 

ja se että saa keskittyä lääkitysturvallisuuden parantamiseen.  Vapaa‐aika kuluu lasten harrastusten 

ympärillä ja  koiran kanssa metsälenkeillä.

Hanna Tolonen, HUS Apteekin laatupäällikkö. Tutkimus ja seuranta ‐ryhmän pj.  Koulutukseltani 

proviisori.

Roosa Kekki, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry: hallituksen jäsen. Tässä koordinaatioryhmässä 

toimin Essi Kariahon varajäsenenä. Toimin FiPSA:ssa yhteyshenkilönä Euroopan Farmasian 

Opiskelijajärjestöihin, sekä olen myös mukana EPSA:n edunvalvontatoiminnassa. Työskentelen 

avoapteekissa ja erityisesti käytännön työn kautta olen kiinnostunut asiakaslähtöisten 

lääkehoitomallien kehittämisestä.



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Kansallisen lääkeinformaatioverkoston 
toiminnan esittely

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien 
järjestäytymiskokoukset

Helmikuu 2021

1.2.2021
Päivi Kiviranta



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Tuntemista, luottamusta ja sitoutumista rakentaen

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Tunteminen

SitoutuminenLuottamus



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkkeen käyttäjä
lääkeinformaation keskiöön
Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026

Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja (2/2021)
Linkki strategiaan

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkeinformaatiostrategian tavoitteet

1.2.2021
Päivi Kiviranta

4



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkeinformaatioverkoston rakenne

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Työryhmien kuvaukset 1/2

• Koordinaatioryhmä: Fimean johtama ja kokoon kutsuma koordinaatioryhmä 
koordinoi lääkeinformaatioverkostoa.

• Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle: 
Työryhmä viestiin lääkityslistan ylläpidon merkityksestä sekä tukee 
Valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyötä (2 toimenpidettä). 

• Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen: 
Työryhmä edistää lääkkeen käyttäjien järkevän lääkehoidon toteutumista 
esimerkiksi luotettavan lääkeinformaation avulla, huomioiden vähemmistöt ja 
erityisryhmät (8 toimenpidettä).

• Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua: 
Työryhmä edistää luotettavan lääkeinformaation saavutettavuutta ja 
hyödynnettävyyttä lääkkeiden käyttäjien arjessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten työssä (6 toimenpidettä).

61.2.2021
Päivi Kiviranta



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Työryhmien kuvaukset 2/2
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän 

edellyttämä lääkehoidon osaaminen: Työryhmä edistää 
moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten lääkehoidon osaamista, erityisesti luotettavista 
lääkeinformaation lähteistä, työkaluista ja tietokannoista (7 toimenpidettä).

• Tutkimus ja seuranta: Työryhmä arvioi lääkeinformaatiostrategian 
tavoitteiden toteutumista ja seuraa kansallista ja kansainvälistä 
lääkeinformaatiotutkimusta (3 toimenpidettä).

• Lääkealan viestijät: Työryhmä tukee verkoston viestintää ulospäin 
verkostosta oman organisaationsa jäsenille, yhteistyökumppaneille ja/tai 
sidosryhmille. Työryhmään toivotaan mukaan jokaisen verkostossa 
toimivan organisaation viestinnän ammattilaista.

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

• Jokaisella työryhmällä on vastuullaan edistää 
strategisen tavoitteen alle koottuja toimenpiteitä.

• Strategiaan kirjatut toimenpiteet eivät poissulje uusia 
tunnistettavia toimenpiteitä, joita työryhmä päättää 
lähteä edistämään.

• Työryhmä priorisoi, aikatauluttaa ja toteuttaa 
toimenpiteet mukana toiminnassa olevien 
organisaatioiden resurssien mukaan.

• Työryhmä myös päättää millä tavoin organisoi 
toimenpiteiden toteutuksen, esim. pienryhmissä. 

• Työryhmä viestii toteutettavasta toimenpiteestä 
muulle verkostolle ja kutsuu mukaan työryhmän 
ulkopuolisia jäseniä.

• Verkostolla ei ole olemassa erillistä toimintaa 
tukevaa rahoitusta.

Työryhmien vastuut

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

• Strategiakausi 2021‒2026 
• Strategikausi jaetaan kahteen 

kolmivuotiskauteen; 
 2021‒2023 ja 
 2024‒2026

• Toimikauden välissä ja koko 
strategiakauden lopussa strategian 
toteutumista arvioidaan. 

Strategiakausi ja toimikaudet

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkeinformaatioverkoston toiminta

• Lääkeinformaatioverkoston toiminta on avointa ja julkista

 Toimintaa voi seurata Innokylästä
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-laakeinformaatioverkosto

 Jokainen työryhmä on kuvattu omana toimintamallina
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/ajantasainen-laakitystieto-muodostaa-
perustan-jarkevalle-laakehoidolle

 Työryhmän muistiot ja muut materiaalit löytyvät Innokylästä

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

• Työryhmän kokoukset
 Työryhmä päättää itsenäisesti kokoustiheydestään.
 Työryhmän puheenjohtaja sihteeri huolehtivat 

kokouskutsun ja –materiaalin lähettämisestä 
työryhmälle noin kaksi viikkoa ennen kokousta sekä 
muistion tallentamisesta Innokylään.

• Jokaisella työryhmällä on edustaja 
koordinaatioryhmässä.

• Työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit tapaavat 
kerran vuodessa.

• Koordinaattori vastaa yleisestä, koko verkostoa 
koskevasta viestinnästä.

• Lääkeinformaatioverkoston vuosittainen 
yhteistapaaminen
 Torstaina 28.10.2021 klo 13.00-16.00

Lääkeinformaatioverkoston sisäinen viestintä

111.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

• Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje
 Julkaistaan noin 3-4 kertaa/vuosi
 Tilaa https://uutiskirje.fimea.fi/

• Tunne lääkkeesi –Facebook sivusto
 Päivitykset lääkkeiden käyttäjille
 Tarjolla 1-3 päivitysvastuuviikkoa/vuosi
 Seuraa, tykkää, jaa 

https://www.facebook.com/tunnelaakkeesi
• Lääkeinformaatiofoorumi
 Torstaina 28.10.2021 klo 9.00-12.00

• Viestithän verkoston toiminnasta edustamassasi 
organisaatiossa!

Lääkeinformaatioverkoston ulkoinen 
viestintä

121.2.2021
Päivi Kiviranta

© GettyImages/477402918



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkeinformaatioverkosto Fimean
verkkosivuilla
https://www.fimea.fi/kehittaminen/laa
keinformaation_kehittaminen/laakeinf
ormaatioverkosto
 Lääkeinformaation 

koordinaatioryhmä 
toimintakertomus kaudelta 
2018‒2020 sekä lyhyt yhteenveto 
strategiakaudesta 2012‒2020 
(PDF)

 Laadukas lääkeinformaatio –
materiaalit

• Lääkeinformaatioverkoston
tuottamat materiaalit tunnistaa
“Luotettavan lääketiedon puolesta” 
-Lääkeinformaatioverkoston
logosta

Lääkeinformaatioverkoston materiaalit

1.2.2021
Päivi Kiviranta
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-
laakeinformaatio
• Laadukkaan lääkeinformaation kriteerit
• Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista 

lääkehoitoprosessissa
• Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon (selko-opas lääkkeiden käyttäjille)
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketiedon lähteet ja työkalut 

 Lääkäreiden keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja
 Hoitajien keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja
 Sairaalafarmasian ammattilaisten keskeisiä lääketiedon lähteitä ja 

työkaluja
 Apteekin farmaseuttisen henkilöstön keskeisiä lääketiedon lähteitä ja 

työkaluja
•      Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista yhteistyömalleista apteekkien 

ja muun terveydenhuollon välillä
• Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation 

vaikuttavuus: Katsaus  Hämeen-Anttila K, Aarnio H, Airaksinen M, Ojala R, 
Pohjanoksa-Mäntylä M. Dosis 1: 70–88, 2019

Nostona: Laadukas lääkeinformaatio –materiaalit

141.2.2021
Päivi Kiviranta



Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Kiitos!

Päivi Kiviranta, FT, kehittämissuunnittelija 
Lääkeinformaatioverkoston koordinaattori
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
paivi.kiviranta@fimea.fi
puh. 029 522 3522

151.2.2021
Päivi Kiviranta



 

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMISEKSI 
KÄYNNISTETTÄVILLE KEHITTÄMISPROJEKTEILLE 
Hyväksytty 18.2.2021 Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa 
 
 
 
Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään 
Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden toteuttamiseksi käynnistettävissä kehittämisprojekteissa 
(kuvio 1, liite 1). Toimintatapaa noudattamalla varmistetaan, että tieto kehittämisprojektien 
aloittamisesta tulee kaikkien Lääkeinformaatioverkoston jäsenten tietoon, jolloin jäsenet voivat 
halutessaan ilmoittaa kiinnostuksensa kehittämisprojektin toteutukseen. Kehittämisprojektiin 
osallistuminen edellyttää jokaiselta mukana olevalta organisaatiolta sitoutumista aktiivisesti 
toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja resursointia aiepaperin kuvauksen osoittamalla tavalla. 
 
 
Kehittämisprojektin aiepaperin hyväksyminen Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä on 
edellytys Lääkeinformaatioverkoston logon ja sloganin ”Luotettavan lääketiedon puolesta” 
käyttöoikeudelle (liite1). Toimintaohje sisältää logon ja sloganin käytön pelisäännöt. 
 
 
Myös olemassa oleva kehittämistoiminta tai tutkimusprojekti voi saada verkoston logon ja sloganin 
käyttöönsä hakemalla lupaa tämän toimintaohjeen mukaisesti (liite 2). 
 
 
  



 
  

Kuvio 1. Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä viestintä koko 
verkostolle. 

Lää 

1. Ehdotus kehittämisprojektiksi: aiepaperi (liite 1) 
Ehdottajana voi toimia: 
• Lääkeinformaatioverkoston työryhmä tai työryhmät 
• Lääkeinformaatioverkoston työryhmästä koottu pienryhmä 
• Lääkeinformaatioverkoston yksittäinen toimija 

 

3. Aiepaperin hyväksyminen koordinaatioryhmässä 
• Valmis aiepaperi tuodaan hyväksyttäväksi koordinaatioryhmään. 
• Aiepaperin hyväksyminen antaa oikeuden 

Lääkeinformaatioverkoston logon ja sloganin käyttöön. 
• Aiepaperi on julkinen ja se julkaistaan Innokylässä. 

  

 

 

 

kjkla 

5. Valmistuneesta projektista tiedottaminen: 
• Käsittely jokaisessa Lääkeinformaatioverkoston työryhmässä 
• Koordinaatioryhmän hyväksyntä 
• Viestintä verkoston ulkopuolelle  

 

 4. Kehittämisprojektin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti 

kjkla 

2. Kehittämisprojektista tiedottaminen: 
• Aiepaperin avulla voidaan tiedottaa kaikkia Lääkeinformaatioverkoston 

jäseniä alkamassa olevasta kehittämisprojektista ja hakea lisää jäseniä 
mukaan projektiin. Aiepaperin ei tarvitse olla täysin valmis tässä 
vaiheessa. 

• Tiedotus tapahtuu Lääkeinformaatioverkoston koordinaattorin kautta. 



 
 

1. Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden toteuttamisen vaiheet uuden 
kehittämisprojektin käynnistämisen, hyväksymisen ja viestinnän osalta (kuvio 1) 

1. Lääkeinformaatioverkoston työryhmä tai työryhmät, työryhmästä koottu pienryhmä tai 
verkoston yksittäinen toimija laatii toimenpiteen toteuttamiseksi käynnistettävälle 
kehittämisprojektille aiepaperin tämän toimintaohjeen mukaisessa formaatissa (liite 1). 
Kehittämisprojekti voi olla esimerkiksi 
 Lääkeinformaatioverkoston yhteisen materiaalin päivittäminen tai uuden materiaalin 

tuottaminen, 
 tilaisuuden järjestäminen ja/tai 
 muu toimenpide, johon toivotaan mukaan laajasti Lääkeinformaatioverkoston jäseniä. 

2. Aiepaperin avulla voidaan tiedottaa kaikkia Lääkeinformaatioverkoston jäseniä alkamassa 
olevasta kehittämisprojektista ja hakea lisää jäseniä mukaan projektiin. Aiepaperin ei 
tarvitse olla täysin valmis tässä vaiheessa. Tiedotus tapahtuu sähköpostilla ja sen hoitaa 
Lääkeinformaatioverkoston koordinaattori. 

3. Aiepaperi hyväksytään koordinaatioryhmässä, minkä jälkeen kehittämisprojektin 
viestinnässä ja/tai valmiissa tuotoksessa saa käyttää Lääkeinformaatioverkoston logoa ja 
slogania. Hyväksytty aiepaperi julkaistaan myös Innokylässä. 

4. Kehittämisprojekti toteutetaan. 

5. Valmistuneesta projektista tiedotetaan jokaista Lääkeinformaatioverkoston työryhmää ja 
projekti esitellään Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä. Tämän jälkeen 
viestintä valmistuneesta projektista aloitetaan verkoston ulkopuolisille tahoille. Viestintää 
suunnitellaan yhdessä Lääkeinformaatioverkoston Lääkealan viestijät - työryhmän kanssa. 

 
2. Lupa Lääkeinformaatioverkoston logon ja sloganin käyttöön olemassa olevaan 

kehittämistoimintaan tai tutkimusprojektiin (liite 2) 

 Lupaa logon ja sloganin käyttöön haetaan liite 2 täyttämällä 
 Koordinaatioryhmä päättää logon ja sloganin käytöstä olemassa olevassa 

kehittämistoiminnassa tai tutkimusprojektissa. Se voi myös rajoittaa näiden käyttöä 
hakemuksessa kuvatusta (esimerkiksi aikarajoitus, jonka jälkeen on lupa uusittava). 
 

3. Lääkeinformaatioverkoston logon ja sloganin käyttö 

Lääkeinformaatioverkoston logon käyttöoikeudet ovat Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimealla. Lääkeinformaatioverkoston tunnus symboloi verkoston toimintaa, se 
ei ole merkki kriteerit täyttävästä lääkeinformaatiosta. 

Yhteys Lääkeinformaatioverkoston toimintaan tulee tehdä näkyväksi tunnuksen käytön 
yhteydessä (esim. maininta power point -dioissa tai artikkelissa).  

  



 
Tunnuksen käyttö kerrottaessa lääkeinformaatioverkoston toiminnasta 

Kun Lääkeinformaatioverkostossa mukana olevat organisaatiot kertovat toiminnasta omille 
sidosryhmilleen, logon käyttö tapahtuu viestintäsuunnitelman periaatteiden mukaisesti ja sille ei 
erikseen tarvitse hakea lupaa. 

Esimerkkejä tunnuksen käytöstä:  
 Asiakaslehtien artikkeleissa, kun jutun aiheena on verkostossa toteutettava toiminta.  
 Verkoston toiminnasta kertominen omilla verkkosivuilla, esimerkiksi verkossa julkaistavissa 

artikkeleissa. 
 Verkoston toiminnasta kertominen sosiaalisen median päivityksessä. Päivityksessä tulee 

olla linkki verkoston materiaaliin tai toiminnasta kertovaan julkaisuun tai verkkosivuun. 
 Power point -esityksissä. 

Logon irrallinen käyttö (jäsenorganisaation tai henkilön toimesta) on sallittua vain erillisellä 
Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän luvalla. 

Median pyytäessä logoa, yhteydenotot Fimean viestintään (viestinta@fimea.fi) 
 
Tunnuksen käyttö Lääkeinformaatioverkoston puitteissa toteutettavassa 
kehittämisprojektissa 

Lupa logon ja sloganiin käyttöön haetaan tämän toimintaohjeen mukaisesti. Toiminnan tulee 
linkittyä selkeästi johonkin lääkeinformaatiostrategian tavoitteeseen ja toimenpiteeseen. 
Toiminta/projekti tulee toteuttaa yhteistyössä jonkun Lääkeinformaatioverkoston työryhmän 
kanssa.  

Esimerkkejä tunnuksen käytöstä:  
 Verkostossa valmistuneissa materiaaleissa. 
 Verkostossa mukana olevat toimijat järjestävät lääkeinformaatioon linkittyvän tapahtuman.  
 Logoa käytetään ilmoituksissa, power point -esityksissä, esitteissä ym. kehittämisprojektiin 

liittyvissä materiaaleissa.  
 Koulutuksissa: ohjelmaesitteissä, power point -dioissa.  
 Tutkimuksissa: kyselylomakkeissa  
 Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakemuksissa 

 
Lääkeinformaatioverkoston logoa, slogania tai yhteistä materiaalia ei saa käyttää 
lääkemarkkinoinnin yhteydessä 
 
Logon saa käyttöönsä (dvd-levyllä/ sähköpostitse zip-tiedostona) tämän toimintaohjeen ohjeita 
noudattamalla.  

Tekniset ohjeet: 

Tunnuksesta on värilliset ja musta-valkoversiot jpg, tiff- ja gif-muodoissa.  

Tunnuksen suoja-alue on vähintään yhden kapselisymbolin mitta kaikkiin suuntiin. Suoja-
alueelle ei saa sijoitta muita graafisia elementtejä.  



 
Kun tunnusta käytetään sidosryhmien omien logojen vieressä, tulee huomioida riittävät suoja-
alueet.   

Tunnuksen käyttöön liittyviin kysymyksiin vastaa Fimean viestintäpäällikkö (viestinta@fimea.fi)  



 
Liite 1 

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI 
KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERIN SISÄLTÖ JA FORMAATTI 
(pituus 1–2 sivua) 
 
Kehittämisprojektin (työ)nimi: 
______________________________________________________________________ 
 
Tavoite 
Konkreettinen ja yksityiskohtainen tavoite sekä kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpiteeseen 
kehittämisprojekti liittyy. 
 
 

 
Tehtävät 
Alustava kuvaus tehtävistä, miten tavoitteet saavutetaan (Voidaan yhdistää aikataulun kuvaukseen). 
 
 

 
Vastuut 
Vähintään yksi vastuuhenkilö, hänen edustamansa organisaatio, yhteystiedot ja missä 
Lääkeinformaatioverkoston työryhmässä hän on jäsenenä. Mikäli aiepaperilla haetaan jäseniä työryhmään, 
mihin mennessä heidän tulisi ilmoittautua vastuuhenkilölle. 
 

 
Resurssit 
Alustava kuvaus resursseista: miten mukana olevat organisaatiot osallistuvat, haetaanko ulkopuolista rahoitusta 
jne. Kuvaus mitä mukaan haluavilta organisaatioilta odotetaan. Eri organisaatiot voivat olla mukana projektissa 
erilaisilla panoksilla ja rooleilla (kuvaus erilaisista osallistumismahdollisuuksista). 
 
 

 
Aikataulu  
Alustava kuvaus kehittämisprojektin aikataulusta. Kerrottava vähintään vuodet, jolloin projekti meneillään. 
(Voidaan yhdistää toimenpiteiden kuvaukseen) 
 
 

 
Seuranta 
Alustava kuvaus kehittämisprojektin toteutumisen seurannasta. 
 

 
Hyödyntäminen, vaikuttavuus ja viestintä 
Alustava kuvaus kehittämisprojektin tulosten hyödyntämisestä ja siitä, mitä vaikuttavuutta kehittämisprojektilla 
haetaan ja miten siitä viestitään projektin ulkopuolelle. 
 

 
Lisätietoja 
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.  
 

 
Aiepaperi toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi) 
Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon 
ja sloganin käyttöön.  



 
Liite 2.  

LUPA LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON LOGON JA SLOGANIN KÄYTTÖÖN 
OLEMASSA OLEVAAN KEHITTÄMISTOIMINTAAN TAI TUTKIMUSPROJEKTIIN 
 
Kehittämistoiminnan tai tutkimusprojektin nimi:  
 
______________________________________________________________________ 

  
Olemassa olevan toiminnan / tutkimuksen kuvaus ja tavoite 
Konkreettinen ja yksityiskohtainen kuvaus olemassa olevasta toiminnasta / tutkimusprojektista sekä 
toiminnan / tutkimuksen tavoitteesta. Kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpiteeseen toiminta / 
tutkimus liittyy. 
 
 
 

 
Vastuut 
Vastuuhenkilö ja -organisaatio 
Muut projektissa mukana olevat organisaatiot ja yhteyshenkilöt, sekä kuvaus kunkin organisaation ja 
henkilön vastuista / roolista. Mitä Lääkeinformaatioverkoston työryhmiä yhteyshenkilöt edustavat? 
 
 
 

 
Kuvaus, miksi logo ja slogan halutaan kehittämistoiminnan / tutkimusprojektin käyttöön 
 
 
 

 
Kuvaus, missä logoa ja slogania käytettäisiin 
Logon ja sloganin käytöstä vastuussa oleva henkilö. 
Yksityiskohtainen kuvaus logon käytöstä (esim. media, materiaali, johon logo yhdistetään, logon käytön 
tavoite) 
 
 
 

 
Aikataulu  
Onko kehittämistoiminta projektiluonteista (mainitse projektin toimintavuodet) vai pysyvää. Tutkimusprojektin 
aikataulu. 
 
 
 

  
Lisätietoja 
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.  
 
 

  

 Hakemus toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi) 
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