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Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2/2022 
 
Aika: Tiistaina 29.3.2022 klo: 9:03‒10:40  
Paikka: Microsoft Teams -yhteys 
Läsnä: Sari Kujala, puheenjohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Päivi Kiviranta, sihteeri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Jasmin Paulamäki, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

 Charlotta Sandler, Suomen Apteekkariliitto 
Heikki Virkkunen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, paikalla klo 9:32 asti.  
Tiina Mäkelä, Terveysalan AMK-verkosto; Laurea-ammattikorkeakoulu  
Työryhmien edustajat:      
Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle:  
Kirsi Juurinen, Keski-Suomen keskussairaala 
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua: 
Essi Kariaho, Lääketietokeskus 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon 
osaaminen: 
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Tutkimus ja seuranta: 
Marja Härkänen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos  
Lääkealan viestijät: 
Petra Tirkkonen, Lääketeollisuus ry, paikalla klo 9:53 asti. 

 

KOLME NOSTOA KOKOUKSESTA 

1. Lääkehoidon päivän valtakunnallinen päätapahtuma ”Lääkehoitosi digiajassa” keräsi 

noin 550 seuraajaa 17.3.2022. Webinaarin tallenne on edelleen katsottavissa. 

2. Aiepaperit ”Lääkehoidon osaamisen varmistaminen” ja ”Lääkeinformaatioverkoston 

tutkimusstrategiasta ja sen sisältämistä tutkimusaiheista viestintä 

lääkeinformaatiotutkimusta tekeville tahoille” hyväksyttiin kokouksessa. 

3. Koordinaatioryhmä odottaa Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamista Kuopiossa 

12.5.2022! 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:03. 

2. Koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi 

a) Aiepaperi: Lääkehoidon osaamisen varmistaminen, SOTE-ammattihenkilöt -työryhmä, esitte-

lijä Katri Melto-Ojalainen 

Keskustelu aiepaperista oli vilkasta.  

• Aihe koettiin erittäin mielenkiintoiseksi ja hyväksi. Aihetta pidettiin laaja-alaisena ja eri toi-

mintaympäristöt huomioivana. Suositusta halutaan seurata ja hyödyntää tulevien hoito-

työtä tekevien ammattilaisten koulutuksessa. 

• Mainittiin kirjallisia lähteitä:  
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o Veräjänkorva Oili. Sairaanhoitajien lääkehoitotaidot: lääkehoitotaitojen arviointimittarin 

ja täydennyskoulutusmallin kehittäminen. Väitöskirja. Turun yliopisto 2003. 

o Juurinen Kirsi. Lääkehoidon osaaminen ja toimintatavat osana lääkehoidon turvalli-

suutta. Pro gradu – tutkielma. Kuopion yliopisto 2007. 

o Sulosaari Virpi. Medication competence of nursing students in Finland. Väitöskirja. 

Turun yliopisto 2016. 

o Sneck Sami. Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen. 

Väitöskirja. Oulun yliopisto 2016. 

Aiepaperi hyväksyttiin seuraavin tarkennuksin: 

• Aiepaperiin tarkennetaan, että kyse on hoitotyötä tekevistä terveydenhuollon ammattilai-

sista. 

• Lisätään maininta, että kirjallisuuskatsaus kattaa myös kansainvälisen kirjallisuuden. 

• Suosituksessa on tärkeää tunnistaa myös, mitä osaamiseen ei kuulu. 

• Tekstitarkennuksia aiepaperin ”tehtävät” -osioon: mihin ensimmäisessä lauseessa viita-

taan? Toinen lause kannattaisi pilkkoa, koska on pitkä. 

• Osittaisen lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat sairaanhoitajat ovat erityisryhmä, jota 

tässä suosituksessa ei pidä unohtaa.  

Täydennetty aiepaperi liitteenä 1. 

b) Aiepaperi: Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategiasta ja sen sisältämistä tutkimusaiheista 

viestintä lääkeinformaatiotutkimusta tekeville tahoille, Tutkimus ja seuranta -työryhmä (Liite 2), 

esittelijä Marja Härkänen 

Keskustelu ja kysymykset aiepaperiin liittyen: 

• Hieno idea! Hyvä, että viestissä nostetaan esiin nostoja tutkimusstrategiasta ja konkreetti-

sia tutkimusaiheita. 

• Entä jos viesti ei olisi kertaluonteinen? Sähköposti voi helposti ”hautautua”. Pystyisikö 

viestinnässä hyödyntämään muita kanavia apuna?  

• Monelleko tutkimus- ja koulutusorganisaatiolle viesti lähtee? 

• Sähköpostin alkuun ehdotettiin avattavaksi selkeästi, mitä vastaanottajalta halutaan. Ta-

voitteena on saada tietoa tehdyistä lääkeinformaatiotutkimuksista sekä kerätä komment-

teja Lääkeinformaation tutkimusstrategiaan, esimerkiksi uusista tutkimusaiheista. 

Aiepaperi hyväksyttiin kokouksessa. 

3. Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen 12.5.2022 

 Yhteistapaamisen tavoitteet ja ohjelma vahvistettiin kokouksessa (lopullinen ohjelma Liite 3). 

 Yhteistapaamisen tavoitteet: 

• muodostaa yhteinen näkemys siitä, kuinka hyvin verkostossa on lähdetty yhdessä edistä-

mään voimassa olevaa strategiaa (www.julkari.fi/handle/10024/140944) sekä 

• tunnistaa yhteisiä vaikuttajaviestinnän aiheita esimerkiksi lääkeasioiden uudistukseen, ra-

tionaalisen lääkehoidon edistämiseen tulevilla hyvinvointialueilla jne. liittyen. 

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki yhteistapaamiseen lähetetään sähköpostilla Lääkeinformaatiover-

koston jäsenille maanantaina 11.4.2022. Ilmoittautumiseen lisätään kysymys halukkuudesta jäädä 

tapaamisen jälkeen vapaamuotoiselle, omakustanteiselle illalliselle. 

4. Lääkeinformaatiofoorumin 3.11.2022 suunnittelun aloitus 

Lääkeinformaatiofoorumi on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Foorumin aihe sovittiin suunnattavaksi nuorten jälkeen aikuisiin, työikäisiin lääkkeiden käyttäjiin. 

Foorumin ohjelmaan ehdotettiin seuraavia aiheita: 

http://www.julkari.fi/handle/10024/140944
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• onko lääkehoitosi kunnossa 

• onko lääkitystietosi ja lääkityslistasi ajan tasalla (lääkkeiden totuudenmukainen käyttö) 

• lisätietoa/informointia long covid:sta 

• viestintä ja kommunikaatio: ehdotus puhujaksi Tiina Syyrilä, lääkitysturvallisuuteen liittyvä 

kommunikaatio   

Ehdotetuista aiheista on hyvä jatkaa foorumin ohjelman suunnittelua. Päivi Kiviranta saa ohjelman 

työstämiseen ja foorumin muihin järjestelyihin apua Jasmin Paulamäeltä, joka aloittaa Fimeassa 

1.8.2022. Foorumi järjestetään webinaarina. 

5. Työryhmien kuulumiset  

a) Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle, työryhmän edustaja 

Kirsi Juurinen 

Valtakunnallisen lääkityslistan kehitystyön eteneminen puhututtaa työryhmässä. Lausunnoilla 

ollut lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi on menossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2022. Aikataulun toivotaan pitä-

vän, koska seuraavat edustakuntavaalit ovat tulossa ensi vuonna. 

STM:n täydentävä lausuntokierros: valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät muutokset la-

kiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

tietojen käsittelystä on lausunnolla 14.4.2022 asti.  

b) Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen, työryhmän edustaja Päivi 

Kiviranta 

Lääkehoidon päivän 17.3.3022 kuulumiset 

• Lääkehoidon päivän materiaali on edelleen käytössä ja etenkin uusia, Lääkeinformaatiover-

koston tuottamia ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” -oppaan erikielisiä tiivistelmiä ja op-

paan päivitettyjä versioita (selkosuomi, ruotsi ja englanti) toivotaan jokaisen Lääkeinformaa-

tioverkoston toimijan jakavan ja markkinoivan. www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oi-

kea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon  

• Lääkehoidon päivän valtakunnallista ”Lääkehoitosi digiajassa” webinaaria seurasi noin 550 

ihmistä 17.3.2022. Tallenne webinaarista: https://superliitto.videosync.fi/laakehoidon-paiva  

• Lääkehoidon päivän palautekysely on avoinna 1.5.2022 asti: https://link.webro-

pol.com/s/laakehoidonpaiva2022 

• Palaute käydään läpi Lääkehoidon päivän kokouksessa tiistaina 17.5.2022 klo 9.00-11.00. 

Ilmoittautumislinkki kokoukseen löytyy palautekyselystä. Samassa kokouksessa aloitamme 

myös Lääkehoidon päivän 2023 suunnittelun. 

c) Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua, työryhmän edustaja Essi 

Kariaho 

Työryhmässä on perustettu pienryhmät päivittämään ja täydentämään ”Terveydenhuollon am-

mattihenkilöiden lääketiedon lähteet ja työkalut” -koosteita: www.fimea.fi/kehittaminen/laakein-

formaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio  

Muutenkin työryhmän toimenpiteet etenevät toimintasuunnitelman mukaisesti. 

d) Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaa-

minen, työryhmän edustaja Katri Melto-Ojalainen  

Kokouksessa käsitellyn aiepaperin lisäksi työryhmä edistää Lääkehoidon opettajien moniam-

matillisen foorumin IV LOMF:n suunnittelua. LOMF järjestetään Farmasian Päivien yhteydessä 

Helsingissä 11.11.2022. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7566ebf2-ad01-4330-b039-7226e4084ae6
http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon
http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeita-turvalliseen-laakehoitoon
https://superliitto.videosync.fi/laakehoidon-paiva
https://link.webropol.com/s/laakehoidonpaiva2022
https://link.webropol.com/s/laakehoidonpaiva2022
http://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio
http://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laadukas-laakeinformaatio
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e) Tutkimus ja seuranta, työryhmän edustaja Marja Härkänen 

Kokouksessa käsitellyn aiepaperin lisäksi työryhmän edustajat ovat vierailleen kaikissa Lää-

keinformaatioverkoston muissa työryhmissä. Kokouksessa kysyttiin, mikä on ollut näiden vie-

railujen anti, mitä vierailuista on opittu ja onko tunnistettu työryhmien välistä tekemistä. Marja 

lupasi viedä nämä kysymykset seuraavaan työryhmän kokoukseen ja palata terveisiin seuraa-

vassa kokouksessa.  

Tutkimus ja seuranta -työryhmä on myös ottanut oman vastuuviikon Tunne lääkkeesi Face-

book-sivulta (vko 32). 

f) Lääkealan viestijät – Edustaja joutui poistumaan kokouksesta ennen tämän kohdan käsittelyä. 

6. Seuraavat kokousajankohdat ja Lääkeinformaatioverkoston tilaisuudet 

a)  Kokoukset 

• Kokous 3/2022, 27.9.2022 klo 9.00–11.00 

• Kokous 4/2022, 24.11.2022 klo 9.00–11.00 

b) Työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien vuosikokous, 6.9.2022 klo 9.00–11.00 

c) Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen, 12.5.2022, klo 13.00–16.00, paikka: Kuopio, 

myös etäosallistuminen mahdollinen 

d) Lääkeinformaatiofoorumi, 3.11.2021 klo 9.00–11.30, webinaari 

e) Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi IV, 11.11.2022 

7. Muut asiat 

Essi Kariaho kertoi, että Lääketietokeskus on tuottanut maksutonta ukrainankielistä lääketietoa ja 

sitä on toimitettu mm. maahanmuuttovirastolle, vastaanottokeskuksiin ja SPR:lle. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:40. 

Liitteet Liite 1. Aiepaperi: Lääkehoidon osaamisen varmistaminen_hyv. 29 03 2022 

Liite 2. Aiepaperi: Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategiasta ja sen sisältämistä 

tutkimusaiheista viestintä lääkeinformaatiotutkimusta tekeville tahoille_hyv. 29 03 2022 

Liite 3. Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen – Kansallinen lääkein-

formaatiostrategia verkostotyönä 12.5.2022 -ohjelma 



 

Liite 1 

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI 

KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERIN SISÄLTÖ JA FORMAATTI 

(pituus 1–2 sivua) 

 

Kehittämisprojektin (työ)nimi: Lääkehoidon osaamisen varmistaminen 

______________________________________________________________________ 
 

Tavoite 
Laaditaan kansallinen suositus hoitotyötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon 
osaamisen varmistamiselle. Suositus sisältää mm. kriteerit lääkehoidon osaamisen varmistamiselle eri 
toimintaympäristöissä. Tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön tasalaatuista 
lääkehoidon osaamista.  

 
 

 

Tehtävät 
 
Kartoitetaan olemassa oleva tutkimustieto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon 
osaamisesta ja osaamisen varmistamisesta. Kirjallisuuskatsauksessa huomioidaan myös kansainvälinen 
tutkimus. Yhteyshenkilö: Tiia Saastamoinen 
 
Perehdytään tiedossa oleviin lääkehoidon teoriaosaamisen ja lääkelaskennan osaamisen varmistamisen 
menetelmiin. Työryhmällä on käytettävissä osaamisen varmistamisen osaamisvaatimukset, jotka työryhmän 
jäsen on tehnyt omalle organisaatiolleen. Osaamisvaatimuksia varten on tarkasteltu yhden osaamisen 
varmistamisen järjestelmän sisältöjä. Työryhmä on moniammatillinen ja jäsenistö koostuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä koulutusorganisaatioiden edustajista. Työryhmän koulutusorganisaation jäsenet 
paneutuvat pedagogiseen näkökulmaan (mm. erilaiset oppijat, oppimisvaikeudet, kieliongelma). Yhteyshenkilö: 
Katri Melto-Ojalainen 
 
Tutkimustiedon kartoituksen ja olemassa olevien lääkehoidon osaamisen varmistamisen menetelmiin 
perehtymisen jälkeen laaditaan suositus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon 
osaamisen varmistamiselle. Lääkehoidon osaamisen varmistamisen määrittelyssä otetaan huomioon työntekijän 
koulutus, työtehtävien ja toimintaympäristön luonne ja mitä osaamista työntekijän koulutukseen ei sisälly.  

 

Vastuut 
Katri Melto-Ojalainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
katri.melto-ojalainen@eksote.fi 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen -työryhmä 

 

Resurssit 
Työryhmän jäsenet perehtyvät aiheeseen omien työtehtävien ohessa. 
Kun esiin nousee soveltuvia opinnäytetyön aiheita, tarjotaan niitä opiskelijoille. 

 
 

Aikataulu  
Osaamisen varmistamisen menetelmien tiedollisiin sisältöihin tutustuminen vuoden 2022 aikana. STM:llä on 
käynnistynyt Jatkuvan osaamisen kehittäminen -jaosto, jonka tehtävä sivuaa tämän työryhmän toimintaa. 
Tarvittaessa työryhmän toimintaa mukautetaan STM:n jaoston toiminnasta riippuen. 
 
Olemassa olevan tutkimustiedon kokoaminen vuoden 2022 aikana. 

 
Kansallinen suositus julkaistavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. 

 
 

Seuranta 
Säännölliset työryhmän kokoukset sekä raportointi ”päätyöryhmälle”, jolla varmistetaan työn eteneminen. 
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Hyödyntäminen, vaikuttavuus ja viestintä 
Yhteistyö Valviran ja Aluehallintoviraston kanssa, jotta esitys lääkehoidon osaamisen varmistamisesta 
hyödynnetään valvonnassa. 
 
Lääkehoidon teoriaosaaminen varmistetaan yhtenäisten suositusten mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Suosituksessa otetaan huomioon myös osittaisen lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat sairaanhoitajat. 
Perehtymisen aikana voi nousta esiin uusia näkökulmia, joita voi tarjota opinnäytetyön aiheeksi. 

 
 

Lisätietoja 
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.  

 
 

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

Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon 

ja sloganin käyttöön. 



 

Liite 2 

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON TOIMENPITEEN TOTEUTTAMISEKSI 

KÄYNNISTETTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN AIEPAPERIN SISÄLTÖ JA FORMAATTI 

(pituus 1–2 sivua) 

 

Kehittämisprojektin (työ)nimi: ”Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategiasta ja sen 

sisältämistä tutkimusaiheista viestintä lääkeinformaatiotutkimusta tekeville tahoille” 
 

Tavoite 
Konkreettinen ja yksityiskohtainen tavoite sekä kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpiteeseen 
kehittämisprojekti liittyy. 
 
Edistää lääkeinformaatiotutkimusta sekä lisätä Lääkeinformaatioverkoston ja sen tutkimusstrategian 
tunnettuutta. 
 
Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta -työryhmä edistää lääkeinformaatioon liittyvän tutkimuksen 
tekemistä ja yhteistyötä. Lisäksi työryhmä seuraa ja arvioi lääkeinformaatiostrategian toteutumista ja verkoston 
toimintaa. Tutkimus- ja seuranta -työryhmän toimintasuunnitelman 2021-2023 mukaisesti sen yhtenä tehtävänä 
on: ”Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen lääkeinformaatiotutkimusta tekeville 
tutkimusryhmille (esim. yliopistot ja ammattikorkeakoulut) sekä mikäli mahdollista, näissä tekeillä olevien 
tutkimusten koonti.” 
 

 
 

 

Tehtävät 
Alustava kuvaus tehtävistä, miten tavoitteet saavutetaan (Voidaan yhdistää aikataulun kuvaukseen). 
 
Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta -työryhmä lähettää oheisen sähköpostin lääkeinformaation 
tutkimusta tekeville tahoille kertaluonteisesti keväällä 2022 (ja Tutkimus- ja seuranta -työryhmän 
toimintasuunnitelmien mukaisesti päivitettynä myöhemmin toimintakauden aikana). 
 
Tutkimustahojen tunnistamia uusia tutkimusaiheita tai niiden esittämiä lääkeinformaatiotutkimuksia voidaan 
esittää Tutkimus ja seuranta -työryhmän viestinnässä (ko. tahojen luvalla). 
 
Tämän viestinnän suunnittelee Tutkimus ja seuranta -työryhmän puolesta ”viestintäalaryhmä”: Hanna Tolonen 
(Tutkimus ja seuranta -työryhmän pj.), Emma Aarnio, Outi Salminen ja Kari Linden. 

 
 

 

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. 
 
Kari Linden (kari.linden@ya.fi) Tutkimus ja seuranta -työryhmästä.  

 
 

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). 
 
Tutkimus ja seuranta -työryhmän sisäiset resurssit. 

 
 

 

Aikataulu  
Alustava kuvaus kehittämisprojektin aikataulusta. Kerrottava vähintään vuodet, jolloin projekti meneillään. 
(Voidaan yhdistää toimenpiteiden kuvaukseen) 
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2022-2026. 

 
 

 

Seuranta 
Alustava kuvaus kehittämisprojektin toteutumisen seurannasta. 
 
 Tutkimus ja seuranta -työryhmän kokouksissa ja vuosiraportoinnissa. 

 
 

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

 
 

Lisätietoja 
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.  
 
Tähän liittyvässä viestinässä käytetään Lääkeinformaatioverkoston logoa ja slogania. 
 
LIITTEENÄ: Viestintäkirje 01/2022. 
 

 
 

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

Aiepaperin hyväksyntä Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä oikeuttaa Lääkeinformaatioverkoston logon 

ja sloganin käyttöön.  



 

Liite 2.  

LUPA LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON LOGON JA SLOGANIN KÄYTTÖÖN 

OLEMASSA OLEVAAN KEHITTÄMISTOIMINTAAN TAI TUTKIMUSPROJEKTIIN 

 

Kehittämistoiminnan tai tutkimusprojektin nimi:  

Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategiasta ja sen sisältämistä tutkimusaiheista 

viestinä lääkeinformaation tutkimusta tekeville tahoille 

  

Olemassa olevan toiminnan / tutkimuksen kuvaus ja tavoite 
Konkreettinen ja yksityiskohtainen kuvaus olemassa olevasta toiminnasta / tutkimusprojektista sekä 
toiminnan / tutkimuksen tavoitteesta. Kuvaus, mihin lääkeinformaatiostrategian toimenpiteeseen toiminta / 
tutkimus liittyy. 

 
  

 

 

Vastuut 
Vastuuhenkilö ja -organisaatio 
Muut projektissa mukana olevat organisaatiot ja yhteyshenkilöt, sekä kuvaus kunkin organisaation ja 
henkilön vastuista / roolista. Mitä Lääkeinformaatioverkoston työryhmiä yhteyshenkilöt edustavat? 
 
  

 

Kuvaus, miksi logo ja slogan halutaan kehittämistoiminnan / tutkimusprojektin käyttöön 
 
  

 

 

Kuvaus, missä logoa ja slogania käytettäisiin 
Logon ja sloganin käytöstä vastuussa oleva henkilö. 
Yksityiskohtainen kuvaus logon käytöstä (esim. media, materiaali, johon logo yhdistetään, logon käytön 
tavoite) 

 
  

 

 

Aikataulu  
Onko kehittämistoiminta projektiluonteista (mainitse projektin toimintavuodet) vai pysyvää. Tutkimusprojektin 
aikataulu. 
 
  

 

  

Lisätietoja 
Mahdollinen verkkosivuosoite, lähdetieto tms.  
 
 

 
 

  

 Hakemus toimitetaan täytettynä koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi) 
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[Sähköpostin otsikko: Tutkimusterveiset kansalliselta Lääkeinformaatioverkostolta] 
 
Hei, 
 
Lähestymme sinua kansallisen Lääkeinformaatioverkoston puolesta, koska yksikössänne/organisaatiossanne 
tehdään lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta. 
 
Keskeiset asiamme: 
●        Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 2021-2026 
●        Tutkimusstrategian sisältämät lääkeinformaatioon liittyvät tutkimusaiheet 
●        RATTI-verkoston ylläpitämä Policy Brief -sivusto 
 
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto on tiiviisti Fimean kanssa yhteistyössä toimiva verkosto, jonka tehtävänä on 
toteuttaa Kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa (Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen 
lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026) määriteltyjä tavoitteita. Verkostoon kuuluvan Tutkimus ja seuranta -työryh-
män tehtävänä on mm. edistää lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta. 
 
Lähetämme tiedoksesi Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 2021-2026 (liite), jossa on listattu useita ajan-
kohtaisia lääkeinformaatioon liittyviä tutkimusaiheita. Tämän viestin liitteenä myös lista Lääkeinformaatioverkoston 
työryhmien näistä tärkeimmiksi tunnistamista aiheista. 
 
Toivottavasti tutkimusaiheet antavat sinulle ja teille, yhteistyötahoillenne ja opiskelijoillenne ajatuksia ja ideoita oman 
tutkimuksenne suunnitteluun. Jos tunnistat lääkeinformaation tutkimukseen liittyviä tutkimusaiheita, joita ei ole mai-
nittu tutkimusstrategiassa, kuulisimme mielellämme niistä. Samoin, jos olette vuoden 2020-2021 aikana tehneet 
lääkeinformaatioon liittyviä tutkimuksia, julkaisisimme mielellään omassa viestinnässämme niiden viitetietoja (esim. 
linkkejä organisaationne sivustoille, joissa koottu niistä tietoja). Näitä tietoja voitte ilmoittaa tutkimus- ja seuranta -
työryhmälle Kari Lindenin kautta (tutkimus@ya.fi).  
 
Muistathan, että RATTI-verkosto (Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto) tarjoaa tutkijoiden käyttöön Policy 
Brief -lomakepohjan. Policy Briefit esittelevät rationaalisen lääkehoidon tutkijoiden tutkimustuloksia päätöksenteon 
tueksi. Fimea tarjoaa julkaisualustan lomakepohjalle laadittujen Policy Briefien julkaisemista varten. Policy Brief -
sivusto: https://www.fimea.fi/kehittaminen/tutkimus/rationaalisen-laakehoidon-tutkimusverkosto/policy-brief  
 
Pyytäisimme sinua ystävällisesti välittämään tätä viestiä muille organisaatiossasi lääkeinformaatioon liitty-
vää tutkimusta tekeville. 
 
Lisätietoa kansallisesta Lääkeinformaatioverkostosta: 
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-laakeinformaatioverkosto 
https://www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakeinformaatioverkosto 
Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026: Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön:  
https://www.julkari.fi/handle/10024/140944  
 
Kiitos avustasi! 
  
Yhteistyöterveisin 
 
Lääkeinformaatioverkoston Tutkimus ja seuranta -työryhmän puolesta, 
 
Kari Linden (työryhmän jäsen) 
Yliopiston Apteekki, tutkimuspäällikkö 
tutkimus@ya.fi, p. 050-395 0647 
  
Hanna Tolonen (työryhmän pj) 
HUS Apteekki, laatupäällikkö (proviisori) 
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                      LIITE 1 

 

 

Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston työryhmien nostot tutkimusstrategiasta 

 

Lääkeinformaatioverkoston työryhmät ovat tunnistaneet seuraavat tutkimusaiheet tärkeimmiksi lääkeinfor-
maatioverkoston tutkimusstrategian sisältämistä aiheista. Tutkijoita kannustetaan tekemään tutkimusta erityi-
sesti näistä teemoista ja tiedottavan näillä aihealueilla tekeillä olevista tai jo tehtyjen tutkimusten tuloksista 
Lääkeinformaatioverkostolle (esimerkiksi Tutkimus ja seuranta -työryhmän kautta). 

 

Lääkkeiden käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen -työryhmä:  

 Hoitoon sitoutuminen potilasnäkökulmasta (esim. mikä voi tukea potilasta sitoutumaan hoitoonsa, 
miten lääkehoidosta tulee osa arkirutiineja, lääkesäästöjen ja korvattavuustasojen vaikutus hoitoon 
sitoutumiseen) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on työtehtävien edellyttämä lääkehoidon osaaminen 
-työryhmä:  

 Lääkehoito-osaamisen puute yksikkötasolla (esim. henkilöstöpulan / sijaisten vaikutus) 
 Lääkeinformaatiolähteiden käyttö / käytön osaaminen / eri lähteiden hallinta 
 Sähköisten työvälineiden käyttö opetuksessa (verkko-opetus, virtuaalitodellisuus) 

 

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle -työryhmä: 

 Parhaat toimintatavat lääkityslistan ajantasaistamiseen / paras tapa, miten eri terveydenhuollon am-
mattilaiset voivat osallistua ajantasaistamiseen, potilaan rooli 

 Ajantasaisen lääkityslistan vaikutukset esim. sairaalaan joutumisten ennaltaehkäisyssä 
 Sähköisten terveyspalvelujen käyttäjät ja ei-käyttäjät: asiakas-/potilasryhmien tunnistaminen 

 

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmä: 

 Digitaaliset hoitopolut: esim. monikanavaiset ja sähköiset apteekkipalvelut osana lääkkeen käyttäjän 
hoitopolkua ja osana terveydenhuollon arvoketjua (esim. virtuaalinen diagnostiikka, hoitopolut, ristirii-
daton ja luotettava lääketieto, lääkehoidon seuranta ja tuki digitaalisia palveluja hyödyntämällä) 
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Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston 

yhteistapaaminen – Kansallinen 

lääkeinformaatiostrategia verkostotyönä 

Aika:  torstaina 12.05.2022 klo 13.00–16.00 

Paikka:  Scandic Kuopio, Satamakatu 1, Kuopio  

Etäyhteys:  Linkki lähetetään tapaamiseen ilmoittautuneille 

Yhteistapaamisen tavoitteet: 

• muodostaa yhteinen näkemys siitä, kuinka hyvin verkostossa on lähdetty 

yhdessä edistämään voimassa olevaa strategiaa 

(www.julkari.fi/handle/10024/140944) sekä 

• tunnistaa yhteisiä vaikuttajaviestinnän aiheita esimerkiksi lääkeasioiden 

uudistukseen, rationaalisen lääkehoidon edistämiseen tulevilla 

hyvinvointialueilla jne. liittyen.  

Ohjelma 

13.00 Tervetuloa 

Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, Fimea 

13.05 Virittäytyminen yhteiseen työskentelyyn ja tilaisuuden tavoitteen 

asettaminen yhdessä 

Timo Järvensivu, verkostojohtamisen asiantuntija, KTT 

13.20 Alustus: Strateginen ja tavoitteellinen yhteistyöskentely - keskeiset 

rakenteet, vaiheet ja toimintatavat 

Timo Järvensivu, verkostojohtamisen asiantuntija, KTT 

13.40 Fasilitoitu työpaja: Kuinka verkostomme rakenteet, vaiheistus ja 

toimintatavat tukevat lääkeinformaatiostrategian toteuttamista? 

Mitkä ovat vahvuutemme ja kehittämiskohteemme? Mitä uusia 

ratkaisuja tarvitaan? 

14.20 Päiväkahvit  

14.40 Alustus: Vaikuttaminen verkostossa - keskeiset rakenteet, vaiheet 

ja toimintatavat 

Timo Järvensivu, verkostojohtamisen asiantuntija, KTT 

http://www.julkari.fi/handle/10024/140944
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15.00 Fasilitoitu työpaja: Mitä yhteisiä vaikuttajaviestinnän aiheita meillä 

on ja miten teemme vaikuttajaviestintää tehokkaasti verkostoituen? 

15.45 Yhteenveto ja jatkoaskeleet 

Timo Järvensivu, verkostojohtamisen asiantuntija, KTT ja Sari Kujala, 

johtaja, Fimea 

16.00 Yhteistapaaminen päättyy 

16.15 Yhteinen päivällinen (omakustanteinen) 

Ennakkotehtävä: Työskentelyn pohjalla on strategiakauden alussa työstetyt 

materiaalit (liitteet). Pohdi, miten vastaisit työpajojen kysymyksiin näistä 

lähtökohdista. 

Liitteet 

Liite 1 Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön: Kansallinen 

lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026, 

www.julkari.fi/handle/10024/140944    

Liite 2 Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelma 2021‒

2023 

Liite 3 Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelma 2021‒

2026 

Liite 4 Kansallinen Lääkeinformaation tutkimusstrategia 2021‒2026 

Liite 5 Toimintaohje lääkeinformaatioverkoston toimenpiteiden 

toteuttamiseksi käynnistettäville kehittämisprojekteille 

http://www.julkari.fi/handle/10024/140944
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Kansallisen+L%C3%A4%C3%A4keinformaatioverkoston+toimintasuunnitelma+2021-2026.pdf/6eabb1b7-fccb-2887-bbf5-492c7aaae432?t=1649768070945
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/Kansallisen+L%C3%A4%C3%A4keinformaatioverkoston+toimintasuunnitelma+2021-2026.pdf/6eabb1b7-fccb-2887-bbf5-492c7aaae432?t=1649768070945
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/L%C3%A4%C3%A4keinformaatioverkoston+viestint%C3%A4suunnitelma.pdf/43fcbc37-d43b-5bc2-1fb2-c32827f812c1?t=1649762595305
https://www.fimea.fi/documents/160140/1156017/L%C3%A4%C3%A4keinformaatioverkoston+viestint%C3%A4suunnitelma.pdf/43fcbc37-d43b-5bc2-1fb2-c32827f812c1?t=1649762595305
https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-04/L%C3%A4%C3%A4keinformaation%20tutkimusstrategia%202021-2026_Hyv%C3%A4ksytty%202.9.2021_Yleinen%20julkaisupohja_VALMIS.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-06/TOIMINTAOHJE%20L%C3%A4%C3%A4keinformaatioverkoston%20toimenpiteiden%20toteuttamiseksi%20k%C3%A4ynnistett%C3%A4ville%20kehitt%C3%A4misprojekteille_hyv%2018%2002%2021.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-06/TOIMINTAOHJE%20L%C3%A4%C3%A4keinformaatioverkoston%20toimenpiteiden%20toteuttamiseksi%20k%C3%A4ynnistett%C3%A4ville%20kehitt%C3%A4misprojekteille_hyv%2018%2002%2021.pdf
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