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Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 2021–2023 
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua  
-työryhmä, kokous 2/2021, MUISTIO  

 
Aika: Tiistai 30.3.2021 klo 13.00–15.00 

Paikka: Microsoft Teams -kokous 
 

Kokouksessa läsnä:  
Essi Kariaho, puheenjohtaja, Lääketietokeskus 

  Roosa Kekki, sihteeri, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry 
  Jenni Tamminen-Sirkiä, Colores- Suomen suolistosyöpäyhdistys ry 

Piia Rannanheimo, Fimea 

Ilona Niittynen, HUS Apteekki 

Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS, SKFY 

Piia Siitonen, Itä-Suomen yliopisto (UEF) 

Jouko Savolainen, Itä-Suomen yliopiston apteekki 

Ville Valkonen, Kliinisen farmasian seura 

Julia Lumijärvi, Kuluttajaliitto 

Hanna Saari, Orion Oyj 

Pernilla Holmqvist, Orion Oyj 

Kaisa Kinnari, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki 

Katja Uljas, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki 

Hannu Koivula, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry 

Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliitto 

Annikki Kumpulainen, Suomen Luustoliitto ry 

Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 

Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto 

Teemu Ali-Kovero, Suomen Proviisoriyhdistys ry 

Jukka K. Korpela, Suomen Syöpäpotilaat ry 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
 Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmän 
puheenjohtaja Essi Kariaho avasi kokouksen klo 13.01.  

 

2. Esityslistan hyväksyminen  
  

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi Ilona Niittysen ehdottamalla 

lisäyksellä kohtaan 6. ”Muut asiat”: ”Lääkealan viestijät -työryhmän terveiset”. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

Kolme nostoa kokouksesta 
 

1. Työryhmä on työstänyt toimintasuunnitelmaa kolmivuotiskaudelle. Toimintasuunnitelma 
pyritään saamaan valmiiksi seuraavassa kokouksessa 18.5.2021.  

2. Työryhmän toimikauden 2021-2026 viestintäsuunnitelma valmistellaan seuraavassa 
kokouksessa Lääkealan viestijät -työryhmän edustajien alustuksen ja ehdotusten pohjalta.  

3. Koordinaatioryhmän kokouksessa 1/2021 on päätetty työryhmäkummien asettamisesta 
Lääkeinformaatioverkoston toimikaudelle 2021-2026. Työryhmämme kummina 
koordinaatioryhmästä toimii Suomen Apteekkariliiton edustajat Charlotta Sandler ja 
varakummina Henna Kyllönen. Tervetuloa työryhmämme kummiksi! 
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3. Käytännön asioita 
 

a) Työryhmän Teams-työtila 
  

Päätettiin Teams-työtilan käyttöönotosta työryhmän pääasialliseksi työalustaksi. Ville Valkonen 
esitteli Teams -työtilaan kirjautumista, työtilan käyttöä sekä työtilasta löytyviä ominaisuuksia. 
Teams-työtilaan viedään työryhmän toiminnan kannalta oleellisimmat dokumentit sekä 
työryhmän kokousten pöytäkirjat. Ville Valkonen on lähettänyt kirjautumisohjeet työryhmälle 
sähköpostitse 30.3.2021.  

 
b) Innokylä 

 
 Innokylään on perustettu Lääkeinformaatioverkoston toimintakokonaisuus, johon on liitetty 

työryhmämme ”Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua”. Innokylä 
on julkinen alusta, jota kautta myös Lääkeinformaatioverkoston ulkopuoliset jäsenet pääsevät 
seuraamaan Lääkeinformaatioverkoston toimintaa. Työryhmämme osalta Innokylästä löytyvät 
työryhmän edustajat sekä kokousten pöytäkirjat. Innokylään sekä sinne vietyihin 
Lääkeinformaatioverkoston materiaaleihin kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa: 
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/luotettava-laakeinformaatio-kayttajalahtoista-ja-oikein-
suunnattua 

 
c) Kokouksiin osallistuminen 

 
 Työryhmän kokouksiin ovat lämpimästi tervetulleita niin varsinaiset jäsenet, kuin myös 

varajäsenet.  
 

d) Muistioiden hyväksyminen  
 
 Kokousmuistiot lähetetään työryhmän jäsenille sähköpostitse mahdollisimman pian kokouksen 

jälkeen. Työryhmän jäsenillä on 2 viikkoa kokousmuistion vastaanottamisesta aikaa lähettää 
korjausehdotukset sihteerille. Mikäli työryhmän jäsenillä ei ole lähettää korjausehdotuksia 
sihteerille, muistio katsotaan hyväksytyksi ja viedään Innokylään sekä Teams-työtilaan. 
Muistioita ei hyväksytetä erikseen työryhmän kokouksissa.   

 
 

4. Työryhmän toimintasuunnitelman 2021-2023 laatiminen 

 
4.1. Puheenjohtajien ja sihteerien esitys keskustelun pohjaksi toimenpiteiden 

priorisoinnista ja työstämisestä sekä toimintasuunnitelman laatimisesta  
 
Kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa 2021-2026 työryhmälle on osoitettu 
tavoitteita ja kuusi (6) toimenpidettä. Työryhmä voi edistää myös muita 
toimenpiteitä. 
 
Puheenjohtaja esitteli Lääkeinformaatiostrategian ja siinä työryhmälle osoitettujen 
sekä työryhmäläisiltä saatujen toimenpide-ehdotusten pohjalta kootun 
toimenpidetaulukon ”Toimenpiteet_Luotettava lääkeinformaatio on 
käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua 2021-2026” (Liite 1) keskustelun 
pohjaksi.  
 
Aktiivisen ja hyvän keskustelun jälkeen työryhmäläiset äänestivät liitteen 
pohjalta, mitä toimenpiteitä työryhmän tulisi edistää. Äänestystulosten pohjalta 
tehdään luonnos toimintasuunnitelmasta seuraavaan kokoukseen, jossa 
toimintasuunnitelma ”Toimintasuunnitelma_Luotettava lääkeinformaatio on 

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/luotettava-laakeinformaatio-kayttajalahtoista-ja-oikein-suunnattua
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/luotettava-laakeinformaatio-kayttajalahtoista-ja-oikein-suunnattua
https://www.fimea.fi/documents/160140/1153780/KAI+2+2021+Kansallinen+l%C3%A4%C3%A4keinformaatiostrategia+2021-2026.pdf/80d78c96-280e-4c20-92e6-1d0343f01eea?t=1616497007654
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käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua 2021-2023” (Liite 2) konkretisoidaan 
pidemmälle ja pyritään saamaan valmiiksi. Toimintasuunnitelma hyväksytään 
koordinaatioryhmän kokouksessa 2.9.2021. 
 
Työryhmäläiset voivat lähettää toimenpide-ehdotuksia ja tiedon siitä, mitä 
toimenpiteitä haluavat olla edistämässä ennen seuraavaa kokousta sihteerille ja/tai 
puheenjohtajalle. 

 
 
4.2. Piia Rannanheimo esitteli Lääketietovarannon jatkoselvitystä (Liite 3).  
 

Suunnitelma toimenpiteen jatkotyöstölle: Hankkeen työstöön halukkaat voivat 
ilmoittautua sähköpostitse Piia Rannaheimolle (Piia.Rannanheimo@fimea.fi) 
12.4.2021 mennessä aiepapaperilla, jonka Päivi Kiviranta on lähettänyt 
sähköpostitse Lääkeinformaatioverkostolle. 

 
Hanna Saari ja Pernilla Holmqvist poistuivat kokouksesta klo 13.57 

 
 
4.3. Outi Lapatto-Reiniluoto esitteli alustuksen lääkkeiden ympäristövaikutukset -

aiheesta.  
 

Työryhmässä heräsi selkeän esityksen pohjalta keskustelua sidosryhmien 
edustajien resursseista ja intresseistä osallistua toimenpiteiden edistämiseksi 
muodostettaviin pientyöryhmiin. Erityisesti lääkkeiden ympäristövaikutukset  
-pienryhmä sai runsaasti kannatusta. Käytiin keskustelua mahdollisen lääkkeiden 
ympäristövaikutuksia vähentävän kampanjan järjestämisestä. Kampanjan teemaksi 
ehdotettiin mm. lääkelaastarien oikeaoppisen hävittämisen ohjeistusta. Alustavasti 
Itä-Suomen yliopiston, Suomen Apteekkariliiton sekä Kliinisen Farmasian seuran 
edustajilla voisi olla mahdollisuus kampanjan toteuttamiseen.  

 
Heikki Pärnänen poistui kokouksesta klo 14.26 
Piia Siitonen poistui kokouksesta klo 14.31 

 
 

5. Toimintaohje ja aiepaperi Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden 
toteuttamiseksi käynnistettäville kehittämisprojekteille 

 
 Puheenjohtaja esitteli työryhmälle koordinaatioryhmän hyväksymän toimintaohjeen (Liite 4) 
toimenpiteiden käynnistämiseksi kehittämisprojekteille. Toimintaohjeella varmistetaan, että 
tieto kehittämisprojekteista saadaan verkoston jäsenten tietoon. Työryhmän ulkopuoliset 
verkoston jäsenet voivat ilmoittautua kehittämisprojekteihin aiepaperin yhteyshenkilölle. 
Ilmoitusvaiheessa aiepaperin ei tarvitse olla lopullinen.  
 
Lopullinen aiepaperi tuodaan koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi. Hyväksyntä antaa 
oikeuden Lääkeinformaatioverkoston logon käytölle kehittämisprojektin tuotoksissa.  

 
 

6. Muut asiat 
 

6.1. Lääkehoidon päivä 
 

Puheenjohtaja kertoi muutaman noston Lääkehoidon päivään liittyen:  
o Päätapahtuman tekstitetty tallenne ”Kohti turvallista arkea – tutkittua tietoa  

mailto:Piia.Rannanheimo@fimea.fi
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koronarokotteesta” on Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Youtube-kanavalla:  
https://www.youtube.com/watch?v=F4EIqkvNPM8 

o Lääkehoidonpäivän 2021 julkaisut ovat nähtävissä Tunne lääkkeesi Facebook-
sivulla osoitteessa:  https://www.facebook.com/tunnelaakkeesi 

o Keskustelutilaisuus Lääkehoidon päivän koordinoinnin uudelleen 
organisoimisesta järjestetään torstaina 22.4.2021 klo 9-10.30. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-laakehoidon-
paivan-jarjestamisen-uudelleen-organisoitumisesta-22.4.2021-ilmoittaudu-
mukaan- 

 
 

6.2. Terveiset koordinaatioryhmän 1/2021 kokouksesta 
 

a) Työryhmäkummit  
 
Koordinaatioryhmään kutsuttujen organisaatioiden edustajat toimivat kukin yhden 
työryhmän kummina. Lisäksi kaikki edustajat toimivat yhteisesti ”Lääkealan viestijät” -
työryhmän kummeina. Tavoite on lisätä verkoston yhtenäisyyttä. Kummi toteuttaa 
vapaaehtoista kummitoimintaa työresurssiensa mukaan. 
 
Työryhmämme kummina toimii Suomen Apteekkariliiton koordinaatioryhmän edustajat 
Charlotta Sandler ja Henna Kyllönen (varakummi). Kummin tehtävänä on kiinnittää 
erityistä huomiota työryhmän toimintaan ja toimia tarvittaessa sparraajana työryhmän 
toimenpiteiden toteuttamisessa sekä vierailla yhdessä työryhmän kokouksessa 
vuodessa.   

 
b) Päätös Lääkeinformaatioverkoston logon käytöstä 

Fimea linjaa, että logoa käytetään verkoston toiminnasta kertovissa materiaaleissa, 
artikkeleissa, esityksissä yms. Jos logoa käytetään sosiaalisen median päivityksessä, 
päivityksen tulee esitellä Lääkeinformaatioverkoston tuotosta (materiaalia, tilaisuutta 
yms.) ja päivityksessä tulee olla linkki verkoston materiaaliin tai verkoston toiminnasta 
kertovaan julkaisuun tai verkkosivuun. Logon irrallinen käyttö (jäsenorganisaation tai 
henkilön toimesta) on sallittu vain erillisellä Lääkeinformaatioverkoston 
koordinaatioryhmän luvalla. Lupaa Lääkeinformaatioverkoston logon käytölle voi hakea 
koordinaatioryhmältä dokumentin ”Toimintaohje_Lääkeinformaatioverkoston 
toimenpiteiden toteuttamiseksi käynnistettäville kehittämisprojekteille (Liite 4)” liitteellä 
2.  
 

 

6.3. Lääkealan viestijät -työryhmän terveiset 

 

Esitys: Lääkealan viestijät -työryhmän edustajat toivoivat työryhmän 
viestintäsuunnitelman työstöä. Esitettiin toive muodostaa työryhmän 
viestintäsuunnitelma seuraavassa kokouksessa kolme eri kohderyhmää huomioiden: 
kohdennetun viestinnän tavoitteet verkoston työskentelyyn osallistuville, 
terveydenhuollon ammattilaisille sekä lääkkeiden käyttäjille.  
 

Päätös: Esityksen mukaan. Ilona Niittynen ja Teemu Ali-Kovero esittelevät 
seuraavassa kokouksessa alustuksen sekä mahdolliset ehdotukset 
viestintäsuunnitelman työstölle ja tavoitteille. Selkeä ja houkutteleva visuaalisuus 
viestinnässä olisi tärkeää.   

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F4EIqkvNPM8
https://www.facebook.com/tunnelaakkeesi
https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-laakehoidon-paivan-jarjestamisen-uudelleen-organisoitumisesta-22.4.2021-ilmoittaudu-mukaan-
https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-laakehoidon-paivan-jarjestamisen-uudelleen-organisoitumisesta-22.4.2021-ilmoittaudu-mukaan-
https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-laakehoidon-paivan-jarjestamisen-uudelleen-organisoitumisesta-22.4.2021-ilmoittaudu-mukaan-
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7. Seuraavat kokousajankohdat 
 

• 3/2021 tiistaina 18.5. klo 14-16. Katja Uljas esittelee lopputyön lääkeinformaatiopalvelusta. 

• 4/2021 keskiviikkona 22.9. klo 9-11 

• 5/2021 torstaina 4.11. klo 14-16 

• Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13-16 
 

Kokousajankohdat päätettiin sähköpostitse lähetetyn Doodle-äänestyksen tulosten 
perusteella. Vuoden 2021 Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein 
suunnattua -työryhmän kokoukset järjestetään etäyhteydellä vallitsevan 
koronatilanteen takia. 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Essi Kariaho päätti kokouksen klo 14.57 ja toivotti kaikille hyvää pääsiäistä.  
 

 
  

 Liitteet  
 
 
Liite 1 Toimenpiteet_Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja 

oikein suunnattua 2021-2026 
 
Liite 2  Toimintasuunnitelma_Luotettava lääkeinformaatio on 

käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua 2021-2023_luonnos 
 

Liite 3 Lääketietovarantoa koskeva jatkotyö  
 
Liite 4 Toimintaohje_Lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden 

toteuttamiseksi käynnistettäville kehittämisprojekteille 


