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Tutkimus ja seuranta -työryhmä, kokous 3/2021 

Aika: Torstaina 23.9.2021 klo 9.00–11.00  
Paikka: Teams -etäkokous 

Läsnä: 

HUS Apteekki, Hanna Tolonen (puheenjohtaja) 
Fimea, Katri Hämeen-Anttila (sihteeri)  
Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Raisa Laaksonen 
Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Emma Aarnio  
Kela, Leena Saastamoinen 
Kliinisen farmasian seura, Niina Karttunen 
Kuluttajaliitto, Julia Lumijärvi 
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Kaisa Haapanen 
Suomen Farmakologiyhdistys, Outi Salminen 
Suomen Farmasialiitto / Pfizer, Juha Turunen 
Yliopiston Apteekki, Kari Linden 
Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Marja Härkänen 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.01. Käytiin esittelykierros ja syksyn kuulumiset. Sovittiin varsi-
naisten sihteerien poissa ollessa kokouksen sihteeriksi Katri Hämeen-Anttila. 
 
Todettiin, että Inka Puumalainen ei enää työskentele Yliopiston Apteekissa, eikä näin ollen ole jat-
kossa työryhmän varajäsen. 
 

2. Tutkimus ja seuranta -työryhmän työjärjestys 

Valittiin koordinaatioryhmään työryhmän edustajaksi Marja Härkänen, Itä-Suomen yliopiston hoitotie-
teen laitokselta. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta työskennellä Teams-alustalla. Ajatusta kannatettiin. Päätettiin, että 
puheenjohtaja muodostaa työryhmälle Teams-työtilan. Otetaan se kuitenkin käyttöön vain, jos kaikki 
työryhmän jäsenet pääsevät työtilaan sisään. 

 

3. Terveiset koordinaatioryhmästä 

Koordinaatioryhmä hyväksyi edellisessä kokouksessaan tutkimusstrategian, kaikkien työryhmien toi-
mintasuunnitelmat sekä viestintäsuunnitelman. 
 
Sovittiin, että koko työryhmälle lähetetään koordinaatioryhmän hyväksymät versiot tutkimusstrategi-
asta ja toimintasuunnitelmasta. Lisätään nämä työryhmän Teams-tilaan, mikäli se saadaan käyttöön. 
Lisäksi todettiin, että kokousten muistiot olisi tärkeää saada koko työryhmälle hyväksyttäväksi ja tie-
toon mahdollisimman pian kokousten jälkeen. 
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4. Toimikausi 2021–2023: Työryhmän toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja 
niiden toteutumisen seuranta 

Käytiin läpi toteutuneet ja suunnitellut toimenpiteet ja päivitettiin toimintasuunnitelman seuranta-
taulukkoa. Sovittiin, että kaikista toimenpiteistä lisätään seurantataulukkoon henkilöt, jotka ovat ol-
leet mukana toimenpiteitä toteuttamassa. 

Tarkennettiin toimintasuunnitelman työryhmän omaan päivittyvään versioon myös seuraavat asiat: 

• kohtaan ”Sähköinen kysely lääkeinformaatioverkoston työryhmien jäsenille ja varajäsenille 
kausien päättyessä. (Kuvattu tutkimusstrategiassa)”, lisätään selvyyden vuoksi mitä tutki-
taan. → ”Sähköinen kysely lääkeinformaatiostrategian toteutumisesta ja verkoston toimin-
nasta lääkeinformaatioverkoston työryhmien jäsenille ja varajäsenille kausien päättyessä. 
(Kuvattu tutkimusstrategiassa)”, 

• kohtaan: ”Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen lääkeinformaa-
tiotutkimusta tekeville tutkimusryhmille (esim. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)”, lisätään 
myös mahdollisesti tutkimusaiheiden kerääminen. → ”Tutkimusstrategiassa tunnistettujen 
tutkimustarpeiden viestiminen lääkeinformaatiotutkimusta tekeville tutkimusryhmille (esim. 
yliopistot ja ammattikorkeakoulut) sekä mikäli mahdollista, näissä tekeillä olevien tutkimus-
ten koonti.” 

Liite 1 Tutkimus ja seuranta -työryhmän toimintasuunnitelma 2021–2023. 

Toteutuneet toimenpiteet 
Tutkimusstrategia on päivitetty ja hyväksytty koordinaatioryhmän kokouksessa 2.9.2021. 

Suunniteltu toiminta 
Keskustelutilaisuus potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa järjestetään 
keskiviikkona 10.11.2021 klo 12–15.30, verkkolähetys. Tilaisuus vaatii ilmoittautumisen! Järjestä-
jänä: Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto ja Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto. 

Fimean verkkouutinen julkaistu 27.8.2021: https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-potilaiden-
osallisuudesta-rationaalisen-laakehoidon-tutkimuksissa-10.11.2021-ilmoittaudu-mukaan- 

Tulevan toiminnan suunnittelu (boldilla vastuuhenkilö) 
Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen tutkimusryhmille 
Perustettiin pienryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää: Kari Linden, Outi Salminen, 
Emma Aarnio ja Hanna Tolonen 

• keskusteltiin sitä, että pienryhmä voi itse suunnitella, miten paljon resursseja tarvitsee ja 
toteuttaa toimenpiteitä ns. kevyesti (esim. viestintämateriaaleja laatimalla ja niiden avulla 
viestimällä) tai käyttää hieman enemmän resurssia (esim. henkilökohtaiset kontaktoinnit ja 
tapaamiset) 

• pienryhmä pohtii myös Policy Briefien tekemiseen kannustamisen linkittämistä viestintään 
ja yhteydenottoihin 

• pienryhmä pohtii mahdollisuutta koota kontaktoiduilta tutkimusryhmiltä meneillään olevista 
lääkeinformaatiotutkimuksista 

• keskusteltiin, sisällytetäänkö lääketeollisuuden toteuttamat lääkeinformaatiotutkimukset 
myös mukaan mahdolliseen meneillään olevaan tutkimusten koontiin? Alustavasti asiaan 
suhtauduttiin myönteisesti, kuitenkin niin, että tutkimuksen toteuttavat tahot tiedotetaan aina 
selkeästi. Keskustelu jäi kuitenkin keskeneräiseksi ja tähän palataan työryhmän myöhem-
missä kokouksissa 

• työryhmän kaikessa toiminnassa on muistettava pohtia, mihin tarvitaan aiepaperimenettely 
(eli asian vienti koordinaatioryhmän käsittelyyn ja sitä kautta saatu lupa verkoston logon 
käyttöön). Esimerkiksi tämän pienryhmän laatimissa viestintämateriaaleissa voisi olla hyvä 
olla logo, jolloin materiaalit täytyisi käyttää koordinaatioryhmän hyväksynnässä. 

Tutkimus ja seuranta työryhmän vierailut muihin Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin 
Perustettiin pienryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan vierailut: Juha Turunen, Katri Hämeen-Ant-
tila, Niina Karttunen, Aleksi Tornio, Marja Airaksinen 

Tunne lääkkeesi Facebook-sivustolla päivitysvuorot 

https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-potilaiden-osallisuudesta-rationaalisen-laakehoidon-tutkimuksissa-10.11.2021-ilmoittaudu-mukaan-
https://www.fimea.fi/-/keskustelutilaisuus-potilaiden-osallisuudesta-rationaalisen-laakehoidon-tutkimuksissa-10.11.2021-ilmoittaudu-mukaan-
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Perustettiin pienryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintä: Leena Saastamoinen, Kaisa Haa-
panen, Julia Lumijärvi, Raisa Laaksonen 

5. Seuraavat kokousajankohdat 

a) Työryhmän seuraavat kokoukset: torstaina 10.2.2022 klo 9–11. Puheenjohtaja lähettää 
kalenterikutsun kaikille 

b) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen torstaina 28.10.2021 klo 13.00–16.00 

6. Muut asiat 

Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena ‒ Lääkeinformaatiofoorumi, torstaina 
28.10.2021 klo 9:15‒11:45, verkkolähetys. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Linkki 
verkkolähetykseen julkaistaan 27.10. Fimean verkkosivuilla ja Twitterissä. 

Järjestäjänä: Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto 

Fimean verkkouutinen julkaistu 10.9.2021: https://www.fimea.fi/-/tervetuloa-
laakeinformaatiofoorumiin-28.10.2021-laheta-ennakkokysymyksia-puhujille- 

Sovittiin, että jokainen viestii Lääkeinformaatiofoorumista ja marraskuun keskustelutilaisuudesta 
(potilaiden osallisuus rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa) eteenpäin omassa 
organisaatiossaan ja verkostoissaan. 

7. Kolme nostoa kokouksesta ja kokouksen päättäminen 

1. Lääkeinformaation tutkimusstrategia ja toimintasuunnitelma on hyväksytty – tästä on hyvä 

jatkaa varsinaiseen toimintaan! 

2. Muodostettiin pienryhmät toimintasuunnitelman toteuttamaan – hienoa päästä konkreettiseen 

tomintaan! 

3. Erinomaisen mielenkiintoisia tilaisuuksia tulossa syksyn aikana! Lääkeinformaatiofoorumi 

lokakuussa ja Keskustelutilaisuus potilailaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon 

tutkimuksissa marraskuussa 

Liite 1 Tutkimus ja seuranta -työryhmän toimintasuunnitelma 2021-2023 ja seuranta 

https://www.fimea.fi/-/tervetuloa-laakeinformaatiofoorumiin-28.10.2021-laheta-ennakkokysymyksia-puhujille-
https://www.fimea.fi/-/tervetuloa-laakeinformaatiofoorumiin-28.10.2021-laheta-ennakkokysymyksia-puhujille-

