
1/4 
 

 

 

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto 2021–2023 
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua  
-työryhmä, kokous 1/2022, MUISTIO  

 
Aika: Keskiviikkona 9.2.2022 klo: 14.00–16.00 

Paikka: Microsoft Teams -kokous 

 

Kokouksessa läsnä: 
Essi Kariaho, puheenjohtaja, Lääketietokeskus 

Piia Rannanheimo, Fimea (14.26 asti) 

Outi Lapatto-Reiniluoto, HUS, SKFY 

Piia Siitonen, Itä-Suomen yliopisto 

Jouko Savolainen, Itä-Suomen yliopiston apteekki (15.32 asti) 

Raimo Ojala, Kliinisen Farmasian Seura (15.30 asti) 

Julia Lumijärvi, Kuluttajaliitto 

Saila Schönberg, Orion Oyj 

Anna Peltonen, Orion Oyj 

Katja Uljas, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki 

Päivi Mazzei, Suomen Luustoliitto ry 

Elina Ottela, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry  

Ville-Matti Mäkinen, Suomen Proviisoriyhdistys ry (14.39 lähtien) 

Jukka K. Korpela, Suomen Syöpäpotilaat ry 
 
Vierailijana Elli Leppä, Lääketietokeskus  

 

 

    Kolme nostoa kokouksesta 

 
1. Lääkehoidon päivä teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa” järjestetään 17.3.2022.  

2. Elli Lepän esitys Lääkeaineiden ympäristöluokituksesta (Liite 1) ja esityksen jälkeinen hyvä 
keskustelu.  

3. Pientyöryhmien päivitykset toimintasuunnitelman toimenpiteiden ja kehittämisprojektien 
edistymisestä. Monessa pientyöryhmissä on tapahtunut hyvää edistymistä ja toimenpiteet 
etenevät suunnitelman mukaisesti.  
  

 
 

1. Kokouksen avaus ja muutokset työryhmän kokoonpanossa 
 

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua -työryhmän puheenjohtaja 
Essi Kariaho avasi kokouksen klo 14.02.  
 
Anna Peltonen (Orion Oyj), työryhmän uusi varajäsen, esittäytyi – tervetuloa mukaan 
työryhmään!  
 
Todettiin, että Annikki Kumpulainen (Suomen Luustoliitto ry) jää pois työryhmästä. Päivi Mazzei 
jatkaa Suomen Luustoliiton edustajana. Luustoliitolle ei toistaiseksi tule uutta varajäsentä. 
 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan.  
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3. Työryhmän varasihteerin valinta  
 

 Käytiin keskustelua työryhmän varasihteerin valinnasta. Varasihteerin tehtävään ei 
ilmoittautunut vapaaehtoisia, eikä ehdotetuista työryhmän jäsenistä kukaan ottanut tehtävää 
vastaan. Päätettiin edetä toistaiseksi niin, että varsinaisen sihteerin poissaollessa 
varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja toimii (myös) sihteerinä. 
 
 

4. Lääkehoidon päivä 17.3.2022  
 

 Elina Ottela (Suomen lähi- ja perushoitaja liitto SuPer ry) kertasi Lääkehoidon päivän pääasiat. 
Lääkehoidon päivän päätapahtumana järjestetään webinaari teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”. 
Webinaariin on koottu mielenkiintoinen ohjelma, toivottavasti myös työryhmän jäsenet pääsevät 
osallistumaan. Lisäksi Lääkehoidon päivän uusiksi materiaaleiksi valmistuu kolme tiivistelmää 
”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” -oppaan pohjalta. Tiivistelmät julkaistaan useilla eri kielillä. 
Webinaarin ohjelma ja tallenne löytyvät: https://superliitto.videosync.fi/laakehoidon-paiva. 
Lisätietoa webinaarista löytyy myös Fimean sivuilta: https://www.fimea.fi/web/guest/-/tervetuloa-
laakehoidon-paivan-webinaariin-17.3.2022.  

 

 
5. Työryhmän toimintasuunnitelman toimenpiteiden ja kehittämisprojektien 

edistyminen  
 

Kukin pienryhmä/vastuuhenkilö päivitti toimenpiteen/kehittämisprojektin edistymisen ja tulossa 
olevat askelmerkit.  
 

Piia Rannanheimo (Fimea): Kommentointi ja työryhmätyöskentelyyn osallistuminen 
lääketietovarannon jatkotyössä, jossa tavoitteena on kansallisen lääketietovarannon 
toteutuksen tarkempi määrittely ja suunnittelu 
 

Piia päivitti Lääketietovarantokokonaisuuden tilanteen ja kertoi kolmannen vaiheen 
edistymisestä: luotu ratkaisukuvaus, jossa kuvataan mm. palvelut ja tietovirrat, toimijat sekä 
organisoituminen. Tarvitaan mm. kustannushyötyanalyysi, muutosten vaikutusten arviointia 
ja tietopohjaa, jonka avulla linjataan jatkoa kesään mennessä. Piia lupasi myös toimittaa 
päivityksen työryhmän toimintasuunnitelmaan seurannan/toteuman osalta. 

 

Katja Uljas (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekki): Sairaalafarmasian 
ammattilaisten keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja  
-materiaalin päivittäminen ja jalkauttaminen sairaanhoitopiirin tasolla 

 
Materiaalin rakennetta on muutettu. Seuraavaksi toteutetaan sairaala-apteekin sisäinen 
kommentointikierros ja sen jälkeen maaliskuussa aineisto lähetetään muille sairaala-
apteekeille kommentoitavaksi. Keskustelua on noussut mm. tietolähteiden 
maksuttomuudesta/maksullisuudesta. 

 

Raimo Ojala (Kliinisen Farmasian Seura): Tehokkaan ja toimivan lääkeinformaatioketjun 
kuvaus 
 

Raimo päivitti työryhmän tilanteen. Apua kyselyihin voi saada myös Tutkimus ja seuranta 
-työryhmästä. Raimo toi esiin potilasnäkökulmaa - miten tuetaan potilaan hoidon 
onnistumista, miten vastuut ja roolit toteutuvat, sekä ennen kaikkea: miten informaatiolla 
tuetaan lääkehoidon onnistumista? Seuraavaksi kutsutaan koolle pienryhmätapaaminen.  
 

https://superliitto.videosync.fi/laakehoidon-paiva
https://www.fimea.fi/web/guest/-/tervetuloa-laakehoidon-paivan-webinaariin-17.3.2022
https://www.fimea.fi/web/guest/-/tervetuloa-laakehoidon-paivan-webinaariin-17.3.2022
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Piia Siitonen (Itä-Suomen yliopisto) ja Outi Lapatto-Reiniluoto (HUS, SKFY): 
Valtakunnallinen lääkkeet ja ympäristö -teeman informointikampanja lääkelaastareiden 
käyttäjille 
 

Pienryhmän aiepaperi hyväksyttiin koordinaatioryhmän kokouksessa 11/2021, minkä 
jälkeen pienryhmä on edistänyt kokonaisuutta suunnitelman mukaisesti.  
Piia kertoi tilannekatsauksena farmasian opiskelijoiden 2. harjoittelujakson päivitetystä 
tehtävästä; opiskelijat harjoittelevat neuvontaa ympäristövaikutuksista. Koottavasta 
aineistosta voidaan tehdä lopputöitä. Outi päivitti tilannetta omalta osaltaan. Kampanja 
apteekeissa on toteutusta vaille valmis. 

 

Elli Leppä (Lääketietokeskus): Lääkeaineiden ympäristöluokitus 
 

Lääkeaineiden viisiportainen ympäristöluokitus on julkaistu Suomessa joulukuussa 2021. 
Elli Leppä piti aiheesta esityksen (Liite 1), minkä jälkeen keskusteltiin 
kehittämistoimenpiteen konkretisoinnista. Kuluttajaliitto kertoi olevansa mielellään mukana, 
kun kokonaisuudesta tehdään kuluttajaversiota. Keskusteltiin myös mm. 
yhteispohjoismaisista hankinnoista ympäristöasioiden edistämiseksi, ja kestävän 
kehityksen standardista sekä toksisuusluvun ilmaisusta. 

 

Elina Ottela (Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry): Lääkäreiden, hoitajien ja apteekin 
farmaseuttisen henkilöstön lääketiedon lähteitä ja työkaluja -materiaalien päivitys 
 

Elina kertoi kehittämisprojektin edistymisestä hoitajien lääketiedon lähteitä ja työkaluja -
materiaalin osalta.  Apteekin farmaseuttisen henkilöstön lääketiedon lähteitä ja työkaluja -
kokonaisuudesta on puolestaan valmisteilla aiepaperi.  

 

Jukka Korpela (Suomen Syöpäpotilaat ry): Tiedon tuottaminen ajankohtaisista ja 
tarpeellisista aiheista lääkkeiden käyttäjille  
 

Seuraavaksi pienryhmä järjestää aiheesta kokouksen. 
 

Ville-Matti Mäkinen (Suomen Proviisoriyhdistys ry) ja Julia Lumijärvi (Kuluttajaliitto): 
Digitaalisten hoitopolkujen ja niillä hyödynnettävien työkalujen kehittäminen  

 

Julia kertoi olleensa yhteydessä Paulus Torkkiin ja keskustelleensa mm.  
vaikuttamistoiminnan edistämisestä. Masse-hankkeen myötä esitelty palvelukortti innostaa 
ja sen nähtäisiin parantavan potilaan asemaa. Mietittiin, miten esimerkiksi potilaalle 
oikeutetut palvelut voisi olla lueteltu selkeästi. Ville puolestaan kertoi diplomityöstä ja 
tutkimusryhmätyöstä sekä niiden linkityksestä aiheeseen. Keskusteltiin toimenpiteen 
konkretisoinnista. Pienryhmä jatkaa aiheen parissa. 

 
 

6. Muut asiat 
 

6.1. Terveiset Koordinaatioryhmän kokouksesta 25.1.2022 
 
o Tärkeimpänä nostona Lääkehoidon päivä 17.3., joka käsiteltiin jo kohdassa 4. 
o Koordinaatioryhmä hyväksyi aiepaperin ”Potilaiden osallisuuden lisääminen 

rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta, 
sekä tunnistaa ja ottaa oppia kansainvälisistä malleista, jotka tukevat potilaiden 
osallisuutta tutkimuksissa tutkimushankkeiden suunnitteluvaiheesta lähtien. 
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7. Seuraavat kokoukset 
 

o Kokous 2/22: keskiviikkona 18.5.2022 klo 14–16 

• Kokoukseen kutsutaan edustaja toisesta Lääkeinformaatioverkoston 
työryhmästä vierailemaan ja esittelemään työryhmän toimintaa 

o Kokous 3/22: torstaina 29.9.2022 klo 14–16  
o Kokous 4/22: keskiviikkona 16.11.2022 klo 14–16 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja Essi Kariaho päätti kokouksen ja toivotti hyvää kevättä työryhmälle klo 15.37.  
 

 
 
 

Liitteet 
 

 

 Liite 1 Lääkkeiden ympäristöluokitus 
 


