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Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 3/2021 
 
Aika: Tiistaina 15.6.2021 klo: 9:02‒11:03  
Paikka: Microsoft Teams -yhteys 
Osallistujat: Sari Kujala, puheenjohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Päivi Kiviranta, sihteeri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Katri Makkonen, SOSTE Suomen sosiaaali ja terveys ry  

 Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto 
Annika Koivisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto; Laurea-ammattikorkeakoulu  
Kirsi Juurinen, Keski-Suomen keskussairaala  
Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus  
Essi Kariaho, Lääketietokeskus 
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Hanna Tolonen, HUS Apteekki  
Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry 

NOSTO KOKOUKSESTA 

Lääkeinformaatioverkoston ja työryhmien työn innostunut ja tavoitteellinen käynnistyminen 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 
Kokouksen puheenjohtaja Sari Kujala avasi kokouksen klo 9:02. Läsnäolijat esittäytyivät. 

2. Koordinaatioryhmän toiminta 

a) Koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi:  

Aiepaperi: Lääkeinformaatioverkoston logon käyttö Lääkehoidon päivinä ”Lääkkeen käyttäjän 
osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen” -työryhmän toimikaudella 2021-2023, esittelijä 
Tarja Pajunen 

Yhteenveto keskustelusta: 

• Lääkeinformaatioverkoston logoa saa käyttää Lääkehoidon päivän (LHP) suunnitteluryh-
män kokousmateriaaleissa ja yhteisesti tuotetuissa LHP:n materiaaleissa. Kukaan yksittäi-
nen toimija ei saa logoa käyttöönsä omiin materiaaleihinsa ja/tai oman tapahtumansa 
viestintään.  

• LHP:n päivän tapahtumissa ei saa markkinoida tai myydä tuotteita tai palveluja. Päivän 
tavoitteena on alusta lähtien ollut viestiä ja kannustaa lääkkeiden käyttäjiä ja terveyden-
huollon ammattilaisia yhteisiin keskusteluihin lääkkeiden järkevästä käytöstä. 

• LHP:n suunnitteluryhmä on järjestäytynyt. LHP:ä vietetään seuravan kerran viikolla 11, 
tarkemmin torstaina 17.3.2022 teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”.  

• Lääkeinformaatioverkostolla on valtava voima LHP:n yhdessä sovittujen viestien ja materi-
aalien, esim. lääkityslistan, levittämisessä ja viestinnässä. Lääkehoidon päivän yhteiset 
materiaalit kootaan Innokylään. LHP:n viestinnässä hyödynnetään myös verkoston ylläpi-
tämää Tunne lääkkeesi -Facebook sivua. 

Päätös: Aiepaperi hyväksyttiin kokouksessa (Liite 1). 

Aiepaperi: Selkokielinen ja eri kieliversioilla oleva tiivistelmä ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” 
-oppaasta, esittelijä Tarja Pajunen 

Yhteenveto keskustelusta: 

• Sähköpostitse koko Lääkeinformaatioverkostolle 31.3.2021 lähetetyllä aiepaperilla haettiin 
ensin jäseniä työryhmään, joka lähtee työstämään tiivistelmää oppaasta. Aiepaperi on nyt 
täydennetty työryhmän kokoonpanolla ja se tuotiin hyväksyttäväksi koordinaatioryhmään. 
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• Työryhmän työ alkaa elokuussa 2021. 

• Tarve tiivistelmän erilaisille kieliversioille käytännön työssä, esimerkiksi apteekissa, tun-
nistettiin kokouksessa. Työryhmää pyydettiin myös tuottamaan video valmiista tiivistel-
mästä, mikäli se on mahdollista. Tämä idea lisättiin aiepaperiin kohtaan ”Toimenpiteet”. 

Päätös: Aiepaperi hyväksyttiin kokouksessa (Liite 2). 

b) Lääkeinformaatiofoorumi 28.10.2021 klo 9.15–11.45 

Yhteenveto keskustelusta: 

• Ohjelmaluonnoksessa ehdotettu vuoropuhelu nuoren lääkkeen käyttäjän ja sairaanhoita-
jan välillä sai kannatusta. Toivottiin aidosti nuorta potilasta/lääkkeiden käyttäjää. Kokouk-
sessa ehdotettiin diabetespotilasta, koska lääkehoidon seurannan erilaiset digiratkaisut 
ovat vahvasti läsnä diabeteksen hoidon tasapainon seurannassa. Päivi Kiviranta on yhtey-
dessä Suomen Diabetesliittoon sopivien puhujakandidaattien löytämiseksi. 

• Taukojumppaan Päivi pyytää vetäjää/vetäjiä Laurea-ammattikorkeakoulun fysioterapia-
opettajien kautta.  

• Digitaalisten terveydenhuollon palvelujen megatrendien asiantuntijaa ja/tai tulevaisuuden 
tutkijaa haetaan vielä. Päivi on ollut yhteydessä Oulun yliopiston Lääketieteelliseen tiede-
kuntaan. Myös Sitra nousi yhdeksi potentiaaliseksi paikaksi kysyä puhujaa tähän foorumin 
osioon. 

• Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, että vaihtoehtona terveydenhuollon megatrendien 
asiantuntijan tilalle voisi olla mielenkiintoista kuulla yleisesti, millaisia digitaalisten palvelu-
jen käyttäjiä nuoret ovat. Mitä nuoret ajattelet verkossa asioinnista, verkkopalveluista, sen 
mahdollisuuksista ja uhkista? Mikäli terveydenhuollon megatrendien asiantuntijaa ei löydy, 
myös tämä näkökulma kannattaa pitää mielessä. 

• Lääkeinformaatiofoorumin otsikoksi päätettiin ”Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lää-
kehoidon tukena ‒ Lääkeinformaatiofoorumi” 

• Foorumin markkinointi alkaa ”Merkitse päivä kalenteriisi” -tyyppisellä viestinnällä Fimean 
verkkouutisella 18.6., Twitter-viestillä 18.6. ja Lääkeinformaatioverkoston uutiskirjeessä 
21.6.2021. 

3. Työryhmien toimintasuunnitelmien sparraus ja kuulumiset 

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle, esittelijänä Kirsi Juurinen 

Työryhmä jatkaa viestintää ajantasaisen lääkityslistan laadinnasta ja ylläpidon merkityksestä niin 
sosiaali‐ ja terveydenhuollon ammattihenkilöille kuin lääkkeiden käyttäjillekin. Työtä on vielä, koska 
valitettavan harvalla lääkkeiden käyttäjällä on omaa ajantasaista lääkityslistaa mukanaan asioides-
saan esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.  

Lisäksi työryhmän jäsenet ovat aktiivisia valtakunnallisen lääkityslistan eri vaiheiden kehitystyössä, 
kommentoinnissa ja työpajoissa. Kehityspolku lääkityslistan toteuttamiseksi Reseptikeskukseen 
tapahtuu vaiheittain vuosina 2022–2030. Valtakunnallisen lääkityslistan ensimmäisen vaiheen 
käyttöottoa tavoitellaan syksylle 2022.  

 Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen, esittelijänä Tarja Pajunen 

Tarja Pajunen esitteli työryhmän valmista toimintasuunnitelmaa. Työryhmässä on tunnistettu ja 
käynnistettykin jo tämän vuoden toimenpiteitä (vrt. aiepaperit) ja rohkeasti aikataulutettu loput toi-
menpiteet seuraaville vuosille. Työryhmän jäsenet ovat ottaneet hyvin vastuita eri projekteista/teh-
tävistä ja vastuu on jakautuvat melko tasaisesti.  

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua, esittelijänä Essi Kariaho 

Työryhmä on tutustunut toisiinsa ja käynyt hyvää keskustelua toimintasuunnitelmasta kevään 2021 
aikana. Essi, työryhmän puheenjohtajana, kaipaa suunnitelmaan vielä konkretiaa työryhmän eri 
toimenpiteiden alle. Toimintasuunnitelmaluonnos oli esillä kokouksessa. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaami-
nen, esittelijänä Katri Melto-Ojalainen 

Katri toi työryhmän puheenjohtajana koordinaatioryhmän tietoon keskustelun, jota työryhmän edel-
lisessä kokouksessa oli käyty. Tulisiko työryhmän keskittyä toimenpiteiden toteutuksessa ja kehit-
tämisprojekteissa/tehtävissä lääkeinformaatioon itseensä vai lääkeinformaation osaamiseen ja 
osaamisen varmistamiseen? Koordinaatioryhmän jäsenet pitivät kysymystä hyvänä ja pohtivat sitä 
monelta kannalta. Keskustelussa päädyttiin yhteiseen lääkeinformaatiostrategiaan nojaavaan lop-
putulokseen. Lääkkeen käyttäjä ei voi olla lääkeinformaation keskiössä, jos sosiaali- tai terveyden-
huollon ammattihenkilön osaaminen – erityisesti strategian mukaisesti lääkeinformaation osaami-
nen – on puutteellista. Työryhmän nimi on yksi lääkeinformaatiostrategian tavoitteista ja nimessä 
osaaminen on nostettu esille. Strategian tavoitteet on laadittu ja hyväksytty yhdessä Lääkeinfor-
maatioverkostossa. 

Työryhmä on pohtinut omana kehittämisprojektinaan esimerkiksi mahdollisuutta lähteä perehty-
mään lähihoitajien lääkehoidon opetuksen sisältöihin ja osaamisvajeen tunnistamiseen. Olisiko 
mahdollista laatia lähihoitajien lääkehoidon osaamisen minimivaatimukset tai yhdenmukaistaa lää-
kehoidon opetusta? Katri lupasi viedä koordinaatioryhmän terveiset työryhmän kokoukseen ja jat-
kaa työryhmän toimintasuunnitelman koostamista yhdessä työryhmän kanssa. 

Tutkimus ja seuranta, esittelijänä Hanna Tolonen 

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategialuonnos 2021‒2026 jaettiin koordinaatioryhmän ko-
kouksen esityslistan mukana. Työryhmän puheenjohtaja sai kokouksessa joitakin kommentteja ja 
huomioita strategiaan liittyen vietäväksi pienryhmään, joka viimeistelee strategian. Hanna pyysi 
kommentit vielä myös omaan sähköpostiinsa. 

Tutkimus ja seuranta – työryhmän toimintasuunnitelma on myös lähes valmis ja tulee osaksi koko 
Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelmaa 2021‒2023. Työryhmän jäsenien tavoitteena on 
jalkautua jokaiseen Lääkeinformaatioverkoston työryhmän kokoukseen keskustelemaan ajankoh-
taisista lääkeinformaatiotutkimukseen ja verkoston toiminnan seurantaan liittyvistä aiheista. Tämä 
tavoite otettiin ilolla vastaan eri työryhmissä. 

 Lääkealan viestijät 

Lääkealan viestijät työryhmästä on vierailtu Lääkeinformaatioverkoston eri työryhmissä ja keskus-
teltu työryhmien viestinnän tavoitteista. Työryhmissä esiin nousseita viestintään liittyviä nostoja kir-
jataan näkyviin Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelmaan 2021‒2026. 

4. Seuraavat kokousajankohdat 

a) Koordinaatioryhmän kokoukset vuonna 2021 
4/2021 torstaina 2.9.2021 klo 9.00–11.00  

  Esityslistalla:  

• Lääkeinformaatioverkoston yhteisen toimintasuunnitelman 2021–2023 hyväksyminen, 
jonka osana jokaisen työryhmän toimintasuunnitelmat hyväksytään,  

• Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelman 2021–2026 hyväksyminen sekä  

• Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategian 2021–2026 hyväksyminen. 

5/2021 torstaina 25.11.2021 klo 9.00–11.00  
 Esityslistalla: 

• Palaute Lääkeinformaatiofoorumista sekä  

• Yhteenveto Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisesta 

b)   Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00 
Yhteistapaamisen paikkaa selvitetään edelleen. Tavoitteena on kokoontua yhteen, mutta etä-
osallistumismahdollisuus pyritään järjestämään myös. 

5. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:03. 
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Liitteet  

Liite 1. Aiepaperi: Lääkeinformaatioverkoston logon käyttö Lääkehoidon päivinä ”Lääkkeen 
käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen” -työryhmän toimikaudella 
2021-2023_Hyväksytty 15.6.2021 

Liite 2.  Aiepaperi: Selkokielinen ja eri kieliversioilla oleva tiivistelmä ”Ohjeita turvalliseen lääke-
hoitoon” -oppaasta_Hyväksytty 15.6.2021  



 

 

Liite 1 

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI 

KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERIN SISÄLTÖ JA FORMAATTI  

 

Kehittämisprojektin (työ)nimi: Lääkeinformaatioverkoston logon käyttö Lääkehoidon päivinä 

”Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen” -työryhmän toimikaudella 2021-

2023. 

__________________________________________________________________________ 

 

Tavoite 
Konkreettinen ja yksityiskohtainen tavoite sekä kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpiteeseen 
kehittämisprojekti liittyy. 

 
Lääkehoidon päivä on vuosittain viikolla 11 järjestettävä tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää 
järkevää lääkehoitoa. Lääkehoidon päivän tavoitteena on myös kannustaa terveydenhuollon 
ammattilaisia tukemaan lääkkeiden käyttäjien turvallista lääkehoitoa ja edistää lääkkeiden käyttäjille 
suunnattua luotettavan lääkeinformaation jakamista. Lisäksi Lääkehoidon päivän tavoitteena on 
kannustaa lääkkeiden käyttäjiä kysymään omasta lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisilta.  
 
Lääkehoidon päivien suunnittelu ja toteuttaminen tapahtuu Lääkeinformaatioverkoston ” Lääkkeen 
käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen” -työryhmän alaryhmässä, ja on osa 
työryhmän toimenpideohjelmaa (Järkevän lääkehoidon edistämisen jatkaminen viikolla 11 
Lääkehoidon päivää kantavan tapahtuman alla). Tämän aiepaperin perusteella haetaan lupaa 
käyttää Lääkeinformaatioverkoston logoa Lääkeinformaatioverkoston toimikaudelle 2021-2023 
Lääkehoidon päivissä (sis. kokousmateriaalit ja viestintä). Logoa ei saa käyttää 
markkinointitarkoituksiin. 

 

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

 
Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmän toimintaa koordinoi sille valitut puheenjohtajat. 
Suunnitteluryhmässä voidaan sopia erikseen erillisistä pienryhmistä, jos niille katsotaan tarvetta. 
Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa 4.6.2021, jolloin päätetään 
lääkehoidon päivän teemasta, viestintäsuunnitelmasta ja päivän ympärille toteutettavista 
tapahtumista. Päivän teema rakentuu tavoitteen mukaisesti siten, että lääkkeen käyttäjä on 
keskiössä.  
Alustavasti on suunniteltu, että Lääkehoidon päivän tiedotus tapahtuisi Lääkeinformaatioverkoston 
Tunne Lääkkeesi – Facebook sivuston kautta. Viestinnän tavoitteena on saavuttaa lääkkeiden 
käyttäjät, ja potilaan lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset. Lisäksi Lääkehoidon 
päivänä pyritään lisäämään Tunne lääkkeesi – Facebook sivuston tunnettavuutta.  

 

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. 
 
Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmän puheenjohtaja: Elina Ottela, SuPer, elina.ottela@superliitto.fi 
varapuheenjohtaja: Hanna Kauppinen, Itä-Suomen yliopisto, hanna.kauppinen@uef.fi 

 

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). 

 
Lääkehoidon päivän suunnittelutyöryhmä koostuu valtakunnallisesti laajasta terveydenhuollon 
ammattilaisten ja potilaita edustavien asiantuntijoiden verkostosta. Erillistä rahoitusta Lääkehoidon 
päivän järjestämiselle ei ole. Lääkehoidon päivän suunnittelu ja toteutus on osa toimijoiden omaa 
toimintaa. Jokainen ryhmän jäsen osallistuu oman työpanoksen ja oman organisaation tarjoamien 
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resurssien mukaisesti. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen osallistuu aktiivisesti Lääkehoidon päivän 
jalkauttamiseen paikallisesti. 

 

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

 
Lääkehoidon päivä järjestetään vuosittain, ja seuraavan kerran se tulee järjestettäväksi 
maaliskuussa 2022 (viikko 11). Suunnitteluryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 4.6.2021 ryhmän 
järjestäytymistä varten sekä päättämään Lääkehoidon päivän teemasta ja viestintäsuunnitelmasta. 
Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu vähintään kerran ennen viikkoa 11. Tarvittaessa kokoontumisia 
järjestetään useammin (esimerkiksi syksyllä 2021 kaksi kertaa ja tammikuussa 2022). 

 

Seuranta 
Alustava kuvaus kehittämisprojektin toteutumisen seurannasta. 

 
Lääkehoidon päivän toteutumisen seuranta tapahtuu Tunne lääkkeesi -Facebook -sivustolla 
tapahtuvan aktiivisuuden (seuraamiset, tykkäykset, kommentoinnit) keinoin. Jokainen ryhmän jäsen 
voi toteuttaa seurantaa omassa organisaatiossa haluamallaan tavalla.   

 

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

 
Lääkehoidon päivän tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa ja kannustaa sekä terveydenhuollon 
ammattilaisia että lääkkeiden käyttäjiä osallistumaan turvallisen lääkehoidon onnistumisen 
toteuttamiseen. Lääkehoidon päivä edistää terveydenhuollon, potilasjärjestöjen ja lääkkeiden 
käyttäjien moniammatillista yhteisyötä, jossa lääkkeen käyttäjä on keskiössä. Jokainen 
suunnitteluryhmän jäsen osallistuu aktiivisesti omassa organisaatiossaan viestittämään Lääkehoidon 
päivästä ja sen teemasta omille sidosryhmilleen. 

 

Lisätietoja 
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.  

 
Puheenjohtaja Elina Ottela 
Varapuheenjohtaja Hanna Kauppinen  

 

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

Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon 

ja sloganin käyttöön. 



Liite 2.  

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERIN  
SISÄLTÖ JA FORMAATTI (pituus 1–2 sivua) 
 
Kehittämisprojektin (työ)nimi: Selkokielinen ja eri kieliversioilla oleva tiivistelmä ”Ohjeita turvalliseen 
lääkehoitoon” –oppaasta 
 

Tavoite 
Laatia selkokielisen verkossa julkaistun oppaan ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” tiivistelmä. 
Tiivistelmästä tehdään myös kieliversioita usealle kielelle ja levitämme sitä aktiivisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi ja jaettavaksi lääkkeiden käyttäjille. 
 
Liittyy Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen työryhmän toimenpiteeseen: 
Selvitämme, mikä on erityisryhmien ja Suomen vieraskielisten vähemmistöjen mahdollisuus saavuttaa 
olemassa olevaa, luotettavaa lääkeinformaatiota ja vastaamme näihin erityistarpeisiin, esimerkiksi 
selkokielistä materiaalia laatimalla. 

 
Toimenpiteet 
Pienryhmä vastaa tiivistelmän suunnittelusta ja tuottamisesta ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” 
oppaan mukaisesti. Tukea tarvitaan tiivistelmän kieliversioiden (venäjä, arabia…) tuottamiseen ja 
taittamiseen sekä verkko- että painoversioiden tuottamiseksi. Työryhmä selvittää videon tuottamista 
tiivistelmästä. 

 
Vastuut 
Yhteyshenkilö: Tarja Pajunen, tarja.pajunen@vshp.fi, p. 040 182 0904 
 
Työ tehdään lääkeinformaatioverkoston ”Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon 
onnistumisen” –työryhmän pienryhmässä.  
Pienryhmän jäsenet ovat: 
Katri Hämeen-Anttila, Fimea 
Anna-Greta Tiira, Munuais- ja maksaliitto ry 
Satu Mustonen, Hengitysliitto ry 
Hannu Koivula, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat POLLI ry 
Tarja Pajunen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
Jenni Tamminen-Sirkiä, Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry 
Laura Tuominen-Lozić, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Suomen Diabetesliitto ry 
Garmiyan Amiri pj., Eeva Teräsalmi, Pharmaciens sans Frontieres Suomi – Rajaton Farmasia Suomi ry 
Päivi Mazzei, Suomen Luustoliitto ry 
Pienryhmään voi ilmoittautua kaikki halukkaat Lääkeinformaatioverkoston jäsenet! 

 
Resurssit 
Mukana olevien tahojen ja henkilöiden työpanos. Yhteiset palaverit hoidetaan etäyhteyksillä ja 
tiivistelmän kommentointi tapahtuu sähköpostilla. Oppaan taittaminen ja kieliversioiden valmistelu 
Lääkeinformaatioverkoston toteuttamana. 

 
Aikataulu  
Pienryhmä tuottaa tiivistelmän vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen tiivistelmästä tehdään 
käännösversiot. Tiivistelmä ja kieliversiot valmistuvat taitettavaksi 31.12.2021 mennessä.  

 
Viestintä ja kohderyhmät 
Tiivistelmä oppaasta ja sen kieliversiot on tarkoitettu jaettavaksi laajasti jokaisen lääkkeen käyttäjän 
arjen tueksi.  
Ehdotetaan hyödynnettäväksi mm. Lääkehoidon päivän viikolla (vko 11 =>2022). 
Opasta jalkautus tapahtuu laajasti Lääkeinformaatioverkoston eri organisaatioiden kautta. 

 

https://www.fimea.fi/documents/160140/762468/Selko-opas+painettavaksi.pdf/6c91a7a8-206f-401a-65d4-995afea505e4?t=1579869411028
https://www.fimea.fi/documents/160140/762468/Selko-opas+painettavaksi.pdf/6c91a7a8-206f-401a-65d4-995afea505e4?t=1579869411028
mailto:tarja.pajunen@vshp.fi


Liite 2.  

Seuranta 
Opas on jalkautunut toimijoiden ja lääkkeiden käyttäjien arkeen  
 opas on julkisena Innokylässä sekä Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden ja järjestöjen 

verkkosivuilla kyllä / ei 
 

Hyödyntäminen ja vaikuttavuus 
Tiivistelmän avulla tuetaan lääkkeen käyttäjien, myös Suomen vieraskielisten vähemmistöjen 
mahdollisuutta saavuttaa olemassa olevaa, luotettavaa lääkeinformaatiota ja lisätä siten lääkehoidon 
onnistumista ja osaamisen lisäämistä arjessa ja siten lääkehoidon parasta mahdollista toteutumista. 
Tiivistelmä ja sen kieliversiot toimivat tukimateriaalina niin terveydenhuollon, farmasian ammattilaisten 
kuin järjestöjen ammattilaisten ja vertaistoimijoiden ja yhdistystoimijoiden tukena.  
kts. viestintä. 

 
Lisätietoja 
Opas ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon”, josta tiivistelmä laaditaan, löytyy: 
https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio 
 

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

https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio
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