
 

Liite 2. 

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI 

KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERI 

 

Kehittämisprojektin nimi: Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV 

____________________________________________________________________ 
 

Tavoite 
Lääkeinformaatioverkoston Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin tarkoituksena on osaltaan  
edistää moniammatillista yhteistyötä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoidon osaamista, 
erityisesti luotettavista lääkeinformaation lähteistä, työkaluista ja tietokannoista. 
 
Tavoitteena on tuoda kehittämistyökaluja lääkehoidon opettajille, heidän työhönsä terveydenhuollon 
ammattilaisten lääkehoitoon liittyvän koulutuksen kehittämiseen, edistää moniammatillista yhteistyötä ja sen 
toteutusta terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa.  

 

 

Vastuut 
Tapahtuman sisällön ja toteutustapojen suunnittelusta vastaa erikseen koottu ohjausryhmä. Työryhmän 
vetäjänä toimii Marikki Peltoniemi, FaT, koulutuspäällikkö, Farmasian oppimiskeskus ry. Tapahtuman käytännön 
toteutuksesta vastaa Farmasian oppimiskeskus ry. Tiedottamisesta vastaa osaltaan Lääkeinformaatioverkoston. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen – työryhmän 
jäsenet verkostoissaan. 

 

Resurssit 
Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi rahoitetaan osallistumismaksulla. Osallistumismaksuilla katetaan 
esiintyjien palkkiot ja tilakustannukset. 

 

Aikataulu ja tehtävät 
Tapahtuma järjestetään marraskuussa 2022 Farmasian Päivät tapahtuman yhteydessä perjantaina 11.11. 
Tapahtuman suunnittelu käynnistetään syksyllä 2021. Suunnittelutyötä varten kerätään ohjausryhmä, joka 
kootaan Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden välityksellä henkilöistä, jotka ovat halukkaita osallistumaan 
LOMF-suunnitteluun. 

 

Seuranta 
Osallistujilta kerätään palautetta tapahtumasta. Palaute käsitellään ”Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen” -työryhmässä. 

 

Hyödyntäminen, vaikuttavuus ja viestintä 
Foorumi tarjoaa ajankohtaista tietoa, työkaluja ja verkostoitumismahdollisuuden lääkehoidon opettajille. 

 

Lisätietoja 
LOMF suunnittelutyöhön osallistuvia ohjausryhmän jäsenenä pyydetään ilmoittautumaan yhteyshenkilö Marikki 
Peltoniemi, Farmasian oppimiskeskus ry, marikki.peltoniemi@fok.fi  

 

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

Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon 

ja sloganin käyttöön.  

mailto:marikki.peltoniemi@fok.fi


 

 

LUPA LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON LOGON JA SLOGANIN KÄYTTÖÖN 

OLEMASSA OLEVAAN KEHITTÄMISTOIMINTAAN TAI TUTKIMUSPROJEKTIIN 

 

Kehittämistoiminnan tai tutkimusprojektin nimi:  Lääkehoidon opettajien monialainen 

foorumi IV 

______________________________________________________________________ 

  

Olemassa olevan toiminnan / tutkimuksen kuvaus ja tavoite 
Ks Aiepaperi 

 

 

Vastuut 
Marikki Peltoniemi, Farmasian oppimiskeskus ry, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on 
työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen – työryhmä, LOMF-ohjausryhmä 

 

 

Kuvaus, miksi logo ja slogan halutaan kehittämistoiminnan / tutkimusprojektin käyttöön 
LOMF-tapahtuman tiedottamiseen liittyvässä materiaalissa halutaan käyttää Lääkeinformaatioverkoston 
”luotettavan lääketiedon puolesta” -logoa 
 

 

Kuvaus, missä logoa ja slogania käytettäisiin 
LOMF-ohjelma, verkostolle jaettava pdf-dokumentti, saatavilla www.fok.fi sivustolla  

 

 

Aikataulu  
Logo käytössä, kun LOMF-ohjelma valmistuu vuonna 2022. 

 

  

Lisätietoja 
 

  

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

 

http://www.fok.fi/

