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Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 2021–2023 
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua  
-työryhmä, kokous 3/2021, MUISTIO  

 
Aika: Tiistai 18.5.2021 klo 14.00–16.00 

Paikka: Microsoft Teams -kokous 
 

Kokouksessa läsnä:  
Essi Kariaho, puheenjohtaja, Lääketietokeskus 

  Roosa Kekki, sihteeri, Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry 

  Kaisa Toikko, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto  

Heidi Oilimo, Eläkeliitto ry 

Piia Rannanheimo, Fimea 

Ilona Niittynen, HUS Apteekki  

Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS, SKFY 

Raimo Ojala, Kliinisen farmasian seura 

Hanna Saari, Orion Oyj 

Pernilla Holmqvist, Orion Oyj 

Saila Schönberg, Orion Oyj 

Katja Uljas, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki 

Henna Kyllönen, Suomen Apteekkariliitto 

Charlotta Sandler (kummi koordinaatioryhmästä), Suomen Apteekkariliitto  

Annikki Kumpulainen, Suomen Luustoliitto ry 

Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 

Ville-Matti Mäkinen, Suomen Proviisoriyhdistys ry 

Jukka K. Korpela, Suomen Syöpäpotilaat ry 

Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry, Lääkealan viestijät -työryhmästä 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. Kokouksen avaus 

 
 Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmän puheenjohtaja 
Essi Kariaho avasi kokouksen klo 14.03. Työryhmän jäsenet ja työryhmän kummi Charlotta 
Sandler koordinaatioryhmästä esittäytyivät.   
 
   

2. Esityslistan hyväksyminen  
  

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.  

Päätös: Esityksen mukaan.  

Kolme nostoa kokouksesta 
 

1. Työryhmä on työstänyt toimintasuunnitelmaa ja asettanut neljä pientyöryhmää 
toimintasuunnitelman alulle saattamiseksi. Pientyöryhmien vastuuhenkilöiden tulee 
lähettää konkreettiset toimenpiteet puheenjohtajalle ja sihteerille 11.6.2021 mennessä. 
Lähetettyjen toimenpiteiden pohjalta muodostetaan työryhmän toimintasuunnitelma 
kolmivuotistoimikaudelle 11.8.2021 mennessä.   

2. Työryhmä on työstänyt viestintäsuunnitelmaa yhdessä Lääkealan viestijät -työryhmän 
puheenjohtajan ja sihteerin alustuksen ja ehdotusten pohjalta.  

3. Katja Uljas esitteli työryhmälle sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen (ERKO) 
tutkimus- projektityötään lääkeinformaatiosta. 
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3. Työryhmän toimintasuunnitelman 2021-2023 laatiminen 

 

Kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa 2021-2026 työryhmälle on osoitettu tavoitteita ja 
kuusi (6) toimenpidettä. Työryhmä voi edistää myös muita toimenpiteitä. 
 

3.1 Katja Uljas esitteli sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen (ERKO) 
tutkimus-projektityötään lääkeinformaatiosta (Liite 1).  

 
  Kattavan esityksen pohjalta heräsi keskustelua lääkeinformaatiolähteiden lisäämisen 

tarpeesta yliopistollisten sairaaloiden terveydenhuollon henkilöstölle. Esityksen 
pohjalta muodostetaan toimenpide työryhmän kolmivuotistoimintasuunnitelmaan 
Laadukas lääkeinformaatio -materiaalien jalkauttamiseksi ja päivittämiseksi sairaala-
apteekkien tasolla.   

 
 
3.2 Työryhmän toimintasuunnitelmaluonnoksen (Liite 2) työstäminen 

toimikaudelle 2021-2023.  
 
Toimintasuunnitelma hyväksytään koordinaatioryhmän kokouksessa 2.9.2021, 
takaraja työryhmän toimintasuunnitelman hyväksynnälle on 11.8.2021. Työryhmän 
kokouksessa listattiin neljä toimenpidettä, joita lähdetään työstämään 
pientyöryhmissä. Kehittämisprojektien vastuuhenkilöt lähettävät puheenjohtajalle ja 
sihteerille toimintasuunnitelmaan tarvittavat tiedot valmiiksi muotoiltuna 11.6.2021 
mennessä. Sihteeri kokoaa toimintasuunnitelman lähetettyjen toimenpiteiden 
pohjalta ja lähettää sen kommentoitavaksi työryhmälle kesä-heinäkuussa.  

 
Toimintasuunnitelmaan on kirjattu Piia Rannanheimon (Fimea) johdolla käynnistynyt 
kehittämisprojekti Lääketietovarannon jatkotyöhön liittyen. Tämän lisäksi päätettiin 
Lääkkeiden ympäristövaikutuksista materiaalia tuottavan pientyöryhmän 
käynnistämisestä Henna Kyllösen (Suomen Apteekkariliitto) ja Outi Lapatto-
Reiniluodon (HUS, SKFY) johdolla. Esityslistan kohdan 3.1. esityksen pohjalta 
päätettiin käynnistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekin edustajien 
Katja Uljaan ja Kaisa Kinnarin johdolla pientyöryhmä, jonka tavoitteena on Laadukas 
lääkeinformaatio -materiaalien jalkauttaminen ja päivittäminen sairaanhoitopiirin 
tasolla. Kliinisen farmasian seuran edustajat Raimo Ojala ja Ville Valkoinen vastaavat 
kehittämisprojektista, jonka tavoitteena on tehokkaan ja toimivan 
lääkeinformaatioketjun kuvaus. Työryhmässä heräsi myös keskustelua selkokielisen 
lääkeinformaatiomateriaalin tuottamisesta videoiden muodossa esimerkiksi 
inhalaatiolääkkeiden käytöstä.  
 
Työryhmäläiset lähettävät sähköpostitse sihteerille ja/tai puheenjohtajalle tiedon siitä, 
mitä toimenpidettä haluavat olla edistämässä ja mihin pientyöryhmään haluaisivat 
mukaan. Myös uudet toimenpide-ehdotukset pientyöryhmien käynnistämiseksi ovat 
tervetulleita.  
 
 
Charlotta Sandler poistui kokouksesta.  
Petra Tirkkonen ja Ilona Niittynen liittyivät kokoukseen.   

 
 

 

4. Työryhmän viestintäsuunnitelman 2021-2026 laatiminen  
 
Työryhmän viestintäsuunnitelmaa 2021-2026 valmisteltiin yhdessä Lääkealan viestijät 
työryhmän edustajien Petra Tirkkosen ja Ilona Niittysen alustuksen ja ehdotusten pohjalta. 

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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Lääkealan viestijät -työryhmän tavoitteena on yhtenäistää Lääkeinformaatioverkoston 
viestintää ja kohdentaa viestintä oikealle kohderyhmälle sekä suunnata tietoa tarvitsevat 
käyttäjät tiedon äärelle. Viestintäsuunnitelmaa työstettiin kolme eri kohderyhmää huomioiden: 
kohdennetun viestinnän tavoitteet verkoston työskentelyyn osallistuville, terveydenhuollon 
ammattilaisille sekä lääkkeiden käyttäjille. Erityisesti verkoston työskentelyyn osallistuvien 
toimijoiden välisen viestinnän toivottiin olevan tehokasta käynnistyvien kehittämisprojektien 
osalta. Lääkeinformaatioverkoston kattava viestintäsuunnitelma kootaan Lääkealan viestijät -
työryhmässä keskustelun pohjalta.  
 
 
 

5. Muut asiat 
 

5.1. Terveiset koordinaatioryhmän 20.4.2021 kokouksesta 
 

• Lääkeinformaatiofoorumi 28.10.2021 
o Suunnittelukeskustelu oli aktiivista. Foorumin ohjelmaa lähdetään rakentamaan 

nuorten lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta ja tilaisuuden kohderyhmänä ovat 
nuoret sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tilaisuuden otsikoksi 
hahmoteltiin ”Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena”.  

o Lääkeinformaatioverkoston toiminta on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kaikki 
työryhmät työstävät toimintasuunnitelmiaan ja joitakin toimenpiteitä on jo 
käynnistetty.  

o Lääkeinformaatioverkoston viestintää halutaan kehittää sekä verkoston sisällä 
että verkoston kohderyhmille; lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille päin. Viestintäkeskustelun pohjalla on 
päivityksen alla oleva verkoston viestintäsuunnitelma. 

 
 

Elina Ottela poistui kokouksesta.  
 

 

6. Seuraavat kokoukset 
 

o 4/2021 keskiviikkona 22.9. klo 9-11 
o 5/2021 torstaina 4.11. klo 14-16 
o Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13-16 

 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Essi Kariaho päätti kokouksen klo 15.58 ja toivotti kaikille aurinkoista kesän 
alkua.  

 
  
 

   Liitteet  
 

Liite 1 Yliopistollisten sairaaloiden sairaala-apteekkien 
lääkeinformaatiopalvelut 

Liite 2  Toimintasuunnitelmaluonnos 2021-2023 

 
 


