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Tutkimus ja seuranta -työryhmä, kokous 3/2021 

Aika: Torstaina 10.2.2021 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   
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  
Duodecim / Käypä hoito, Jorma Komulainen 

 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.03. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Tutkimus ja seuranta -työryhmän työjärjestys 

Sovittiin kokouksen sihteeriksi Katri Hämeen-Anttila. 
Hyväksyttiin kevään 2021 kokousten muistiot. 

 
Todettiin, että työryhmän Teams-ryhmä HUS:n ylläpitämänä toimii kaikilla. Teams otetaan käyttöön 
siten, että kerätään sinne olemassa olevat dokumentit. Työtila mahdollistaa myös dokumenttien 
työstön. Hanna Tolosella ja Kirsi Kvarnströmillä on omistajuus Teams-ryhmään. Ongelmatilan-
teissa voi ottaa heihin yhteyttä. Sovittiin, että sähköpostitse ilmoitetaan koko työryhmälle, mikäli 
Teamsiin viedään jotakin sellaista, mikä edellyttäisi kommentointia. Kenenkään ei siis tarvitse seu-
rata Teamsin sisältöä aktiivisesti/säännöllisesti. 

 
 

3. Terveiset koordinaatioryhmästä 

Nostot koordinaatioryhmän kokouksesta 
1. Potilaiden osallisuutta lisääminen rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa -aiepaperi hyväksyt-
tiin kokouksessa. Työryhmän tavoitteena on lisätä tietoisuutta sekä tunnistaa ja ottaa oppia kan-
sainvälisistä malleista, jotka tukevat potilaiden osallisuutta tutkimuksissa tutkimushankkeiden suun-
nitteluvaiheesta lähtien.  
 
Todettiin, että HUS:n tutkimusraati-kokemuksen pohjalta eettisen toimikunnan hakemukset ovat 
parantuneet tutkimusraatitoiminnan aloittamisen jälkeen. Heli Bäckmand tutkimusraadin koordi-
naattoreista voisi olla hyvä kontakti työryhmälle jatkossa. 

 
2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on lausuntokierroksella 18.3.2022 asti. Teknologian kehittymi-
nen ja mm. kansallisen lääkityslistan kehitystyö on tuonut myös uudenlaisia sääntelyn tarpeita.  
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3. Lääkehoidon päivää vietetään 17.3.2022 teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”. Päivän päätapahtu-
mana järjestetään kansallinen, kaikille avoin webinaari klo 13-15. Lisäksi Lääkehoidon päivän uu-
siksi materiaaleiksi valmistuu kolme tiivistelmää ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” -oppaasta. Tii-
vistelmät julkaistaan useilla eri kielillä. Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden toivotaan osallistu-
van webinaarin ja tiivistelmien viestintään, esimerkiksi jakamalla Tunne lääkkeesi -Facebook sivun 
päivityksiä.  

 
 

4. Toimikausi 2021–2023: Työryhmän toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja 
niiden toteutumisen seuranta 

Toteutuneet toimenpiteet 
Tutkimusstrategia on päivitetty ja hyväksytty. 
 
Keskustelutilaisuus potilaiden osallisuudesta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksissa on järjestetty 
10.11.2021. Järjestäjänä: EUPATI Suomi, Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto ja Kansalli-
nen Lääkeinformaatioverkosto. Keskustelutilaisuuden pohjalta perustettiin epävirallinen työryhmä 
yhteistyössä Lääkeinformaatioverkoston, RATTI-tutkimusverkoston ja EUPATI Suomen kanssa 
edistämään asiaa. 
 
Suunniteltu toiminta 
Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen tutkimusryhmille 
Kari Linden kertoi pienryhmän toiminnasta:  
On tunnistettu kattavasti tahoja, ketkä tekevät lääkeinformaatiotutkimusta ja laadittu kirje, jolla näitä 
tahoja lähestyttäisiin tiedotusmielessä. Lisäksi pyydetään heiltä tietoa menossa olevasta lääkein-
formaatiotutkimuksesta. Aiepaperi on laadittu koordinaatioryhmän hyväksyttäväksi, jotta saadaan 
hyödyntää lääkeinformaatioverkoston logoa. Ensisijaisesti kirjeen lähettämistä on ajateltu yksittäi-
senä viestintätoimenpiteenä, mutta mahdollista on toistuviinkin postituksiin, mikäli tähän nähdään 
tarvetta. 
 
Tutkimus ja seuranta työryhmän vierailut muihin Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin 
Juha Turunen kertoi pienryhmän toiminnasta: 
Kaikissa verkoston työryhmissä on vierailtu. Työryhmän Teamsista löytyy muistiinpanot vierailuista 
sekä niistä koottu power point diasetti.  
 
Sovittiin, että pienryhmä koostaa keskusteluista keskeiset nostot välitettäväksi Kari Lindenin vetä-
män pienryhmän kirjeeseen mukaan. Koostetaan nostot parin viikon sisällä, jotta saadaan aiepa-
peri 29.3 koordinaatioryhmän kokoukseen hyväksyttäväksi ja kirje lähetettäväksi kevään aikana. 
 
Tunne lääkkeesi Facebook-sivustolla päivitysvuorot (viikko kerrallaan) 
Elokuun toiselle viikolle on sovittu päivitysvuoro. Kesäkuussa pienryhmä pohtii viestittäviä asioita ja 
mielellään ottaa ideoita myös koko Tutkimus- ja seuranta -työryhmältä. 
 
Muut suunnitellut toimenpiteet 
Todettiin, että muita suunnitelmia ei tällä hetkellä ole. 

 
Tulevan toiminnan suunnittelu 
Keskusteltiin työryhmän toiminnasta käyden läpi toimintasuunnitelmataulukko ja päivittäen se ajan 
tasalle. Kirjattiin taulukkoon toimenpiteiden toteutumisen seuranta. 

 

5. Seuraavat kokousajankohdat 

Työryhmän seuraavat kokoukset:  

a. torstaina 19.5.2022 klo 9-11   

b. torstaina 22.9.2022 klo 9-11 
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Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen järjestetään 12.5.2022 klo: 13-16 

 

6. Muut asiat 

Sovittiin, että jos joku työryhmän jäsen tunnistaa lääkeinformaatiotutkimukseen liittyviä yhteyksiä 
hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, nostetaan niitä keskusteluun sähköpostitse.  
 

7. Kolme nostoa kokouksesta ja kokouksen päättäminen 

1. Kaikki pienryhmät ovat toimineet aktiivisesti ja edistäneet omia tehtäviään erinomaisesti. 

2. Hienoa, että Tutkimus- ja seuranta -työryhmän vierailut olivat onnistuneet muihin työryhmiin. 

Verkoston sisäinen viestinvaihto ja toiminta on tärkeää.  

3. Potilaiden osallisuus rationaalisen lääkehoidon  tutkimuksissa -tilaisuus 10.11 oli hyvin järjestetty. 

Erityisen hienoa, että tilaisuudessa perustettiin pienryhmä asiaa edistämään ja että työryhmä on jo 

aloittanut toimintansa. 

4. Lääkehoidon päivä lähestyy, se on Lääkeinformaatioverkoston tärkeä yhteinen tilaisuus. Teemana 

17.3.2022 Lääkehoitosi digiajassa. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20. 


