
 

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) 

mailto:kari.linden@ya.fi


 

 
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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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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