
 

 

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. 


