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Tutkimus ja seuranta -työryhmä, kokous 2/2021 

Aika: Torstaina 27.5.2021 klo 9.00–11.00  
Paikka: Teams -etäkokous 

Läsnä: 

Hanna Tolonen, puheenjohtaja, HUS Apteekki 
Samuli Tsupari, Vammaisten Lasten ja Nuorten tukisäätiö (VAMLAS), sihteeri 
Katri Hämeen-Anttila, Fimea   
Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta 
Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta  
Emma Aarnio, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos 
Leena Saastamoinen, Kela 
Niina Karttunen, Kliinisen farmasian seura 
Julia Lumijärvi, Kuluttajaliitto   
Marianne Kuusisto, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
Kaisa Haapanen, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry 
Outi Salminen, Suomen Farmakologiyhdistys  
Juha Turunen, Suomen Farmasialiitto / Pfizer 
Aleksi Tornio, TYKS, Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ry 
Kari Linden, Yliopiston Apteekki 
Marja Härkänen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 
Jorma Komulainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Kummi) 
Emilia Hanslian, Korkeakouluharjoittelija Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 
 
Paula Pessi, Lääkeinformaatioverkoston viestintätiimi (kohdat 1-2) 
Katja Lindgren-Äimänen, Lääkeinformaatioverkoston viestintätiimi (kohdat 1-2) 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:03. Läsnäolijat esittäytyivät. Kokouksessa oli paikalla myös 
kummimme Koordinaatioryhmästä, Jorma Komulainen. 
 

2. Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelma 

Keskusteltiin tutkimus ja seurantaryhmän näkemyksistä viestintä suunnitelman päivitykseen liittyen 
lääkeinformaatioverkoston viestintätiimin edustajien Paula Pessin ja Katja Lindgren-Äimäsen johdolla. 
 
Kokouksessa käytiin monipuolista keskustelua verkoston toimijoiden välisestä viestinnästä, viestin-
nästä lääkkeiden käyttäjille ja kuluttajille sekä terveydenhuollon ammattilaisille. 
 
Liite 1 Viestintäsuunnitelman päivitys, Kokouksen kommentit työryhmän käyttöön  
 

3. Terveiset koordinaatioryhmästä 

Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmä on kokoontunut kaksi kertaa edellisen kokouksemme 
jälkeen.  
 
Koordinaatioryhmässä on todettu, että verkoston toiminta on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Lisäksi koor-
dinaatioryhmässä on keskusteltu verkoston viestinnästä ja ensi syksyn Lääkeinformaatiofoorumin 
(28.10.2021) sisällön suunnittelu on aloitettu.  
 



2/2 
 

4. Tutkimusstrategian valmistelu 

Katri Hämeen-Anttila esitteli luonnosta tutkimusstrategiaksi vuosille 2021-20226, jota pienryhmä on 
valmistellut.  Tavoitteena on esitellä tutkimusstrategiaa koordinaatioryhmälle kesäkuun kokouksessa 
(hyväksyttäväksi 2.9.2021) Mahdollisia kommentteja voi lähettää vielä 30.5.2021 asti Katri Hämeen-
Anttilalle.  
 
Kokouksessa esille tulleita kommentteja: huomioidaan myös sairauksien ennaltaehkäisy (rokotteet) 
tutkimusaiheissa, lääkeinformaation merkitys tilanteissa, joissa kaikki lääkehoito ei aina ole hyödyl-
listä, pelillistäminen yhtenä keinona toteuttaa lääkeinformaatiota.  
 
Käytiin myös keskustelua tutkimusstrategian muodosta ja siitä, pitäisikö joitain tutkimusaiheita priori-
soida. Päätettiin pitäytyä ehdotetussa mallissa, mutta muokata tutkimusstrategialuonnosta vielä en-
nen koordinaatioryhmälle lähettämistä.  
 

5. Toimikausi 2021–2023: Työryhmän toimintasuunnitelman laatiminen 

Pienryhmä on valmistellut toimintasuunnitelmaa vuosille 2021-2023. Toimintasuunnitelma pohjautuu 
Lääkeinformaatiostrategissa tutkimusta ja seurantaa koskeviin toimenpiteisiin. Seuraavalle kolmevuo-
tiskaudelle laaditaan uusi toimintasuunnitelma. 
 
Keskusteltiin tarkemmin siitä, että järjestettäisiin tutkimusseminaari potilaan osallisuudesta rationaali-
sen lääkehoidon tutkimusten toteutukseen yhteistyössä RATTI-tutkimusverkoston kanssa. Alustava 
ohjelmarunko on laadittu ja perustetaan pienryhmä suunnittelemaan seminaaria tarkemmin. Katri Hä-
meen-Anttila koordinoi pienryhmää.  
 
Toimintasuunnitelma lähetetään edelleen hyväksyttäväksi koordinaatioryhmässä.  

6. Seuraavat kokousajankohdat 

a) Työryhmän seuraavat kokoukset: torstaina 23.9.2021 klo 9–11. Puheenjohtaja lähettää 
kalenterikutsun kaikille 

b) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00 

7. Muut asiat 

Ei muita asioita 

8. Kolme nostoa kokouksesta ja kokouksen päättäminen 

1. Viestinnän merkitys ja potilaan äänen saaminen kuuluviin viestinnässä.  

2. Hyvä keskustelu tutkimusstrategiasta ja ennaltaehkäisyn (mm. rokotteiden) huomioiminen 
strategiassa. 

3. Monipuolinen toimintasuunnitelma valmisteilla.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.01. 


