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Tutkimus ja seuranta -työryhmä, kokous 2/2022, 19.5.2022 

MUISTIO 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat 

Hanna Tolonen (pj.) 
Katri Hämeen-Anttila 
Marianne Kuusisto (siht.) 
Niina Karttunen 
Marja Härkänen 
Emma Aarnio 
Kari Linden 
Raisa Laaksonen 
Juha Turunen 
Aleksi Tornio 
Leena Saastamoinen 
 
Lisäksi työryhmässä vierailulla syksyllä Fimeassa ja Lääkeinformaatioverkoston toiminnassa 
Päivi Kivirannan työparina aloittava Jasmin Paulamäki.    
 
 

2. Tutkimus ja seuranta –työryhmän työjärjestys 

Keskustelua työryhmän uuden sihteerin valinnasta. Uudeksi sihteeriksi loppukaudeksi valittiin Emma 
Aarnio. Sihteeri toimii puheenjohtajan työparina kokousten valmistelussa, laatii kokouksen asialistan 
ja muistion sekä toimittaa muistion Innokylään.  
 
Keskustelua Tutkimus- ja seuranta –ryhmän TEAMS-työskentelystä. TEAMS-alusta toimii valmistelu-
alustana, mutta tärkeät ja kiireelliset asiat tulee viestittää edelleen myös sähköpostitse.     

 
 

3. Terveiset koordinaatioryhmästä ja lääkeinformaatioverkoston 
yhteistyötapaamisesta   

 
Koordinaatioryhmän tapaaminen 29.3.2022 
 
Lääkehoidon päivän valtakunnallinen päätapahtuma ”Lääkehoitosi digiajassa” keräsi noin 550 seuraa-
jaa 17.3.2022. Webinaarin tallenne edelleen katsottavissa.  
 
Aiepaperit ”Lääkehoidon osaamisen varmistaminen” ja ”Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategi-
asta ja sen sisältämistä tutkimusaiheista viestintä lääkeinformaatiotutkimusta tekeville tahoille” hyväk-
syttiin kokouksessa. 
 
Lääkeinformaatiofoorumin 3.11 suunnittelu aloitettu, suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveyden-
huollonammattilaisille. Foorumin aihe on työikäiset lääkkeen käyttäjät.  
 
Työryhmien kuulumisten läpikäynti: 
 
Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle: Valtakunnallisen lääkityslistan 
kehitystyö puhututtaa.  
 
Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen: lääkehoidon päivän kuulumiset 
  



2/2 
 

 
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua: työryhmä päivittää ja täydentää 
”Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääketiedon lähteet ja työkalut” –koosteita 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen: 
Aiepaperi + Lääkehoidon opettajien moniammatillisen foorumin IV LOMF suunnittelun edistäminen  
 
Tutkimus ja seuranta: Aiepaperi + vierailut muissa Lääkeinformaatioverkoston työryhmissä  
 
Lääketietokeskus on tuottanut maksutonta ukrainankielistä lääketietoa ja sitä on toimitettu mm. maa-
hanmuuttovirastolle, vastaanottokeskuksiin ja SPR:lle. 
 
 
Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaaminen 
 
Lääkeinformaatioverkoston yhteistapaamisessa 12.5.2022 keskusteltiin kahdesta teemasta Timo Jär-
vensivun fasilitoimana:  
1) verkoston vahvuuksista ja kehittämistarpeista   
2) vaikuttajaviestinnästä 
  
Verkoston vahvuuksiksi tunnistettiin moniammatillisuus, osaminen ja sitoutuneet verkoston jäsenet 
sekä konkreettiset kehittämisprojektit. Kehittämiskohteiksi erityisesti viestintä: sekä sisäisesti työryh-
mien välillä, että verkostosta ulospäin. Myös vaikuttajaviestinnän aiheita ja menetelmiä tunnistettiin laa-
jasti. Verkoston koordinaattori yhdessä työryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden kanssa pohtii, miten 
ja millä teemalla vaikuttajaviestinnässä mahdollisesti edetään. Lisäksi verkoston aikaisemmin tuotta-
maa materiaalia tulisi hyödyntää tehokkaammin.  
 

 
 
 

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

 
Toteutuneet toimenpiteet / suunniteltu toiminta 

• Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen lääkeinformaatiotutkimusta 
tekeville tutkimusryhmille (esim. yliopistot, ammattikorkeakoulut) 

o Pienryhmän tilannekatsaus / Kari Linden 
 
Pienryhmä on valmistellut viestintäkirjeen lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta tekeville ta-
hoille. Kirje viestittää sekä Lääkeinformaatioverkoston olemassa olosta että Tutkimus ja seu-
ranta ryhmän laatimasta tutkimusstrategiasta ja sen sisältämistä tutkimusaiheista. Pienryhmä 
kerää myös tietoa siitä, minkälaista lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta tehdään. 
 
Viestintäkirje on toimitettu sähköpostilla kommentoitavaksi Tutkimus- ja seuranta työryhmän 
jäsenille. Toivotaan myös kommentteja siitä, kelle viestintäkirje tulisi lähettää, kommentit osoit-
teeseen kari.linden@ya.fi.  
 

 
 

• Tutkimus ja seuranta työryhmän vierailut muihin Lääkeinformaatioverkoston työryhmiin 
o Pienryhmän tilannekatsaus /Juha Turunen 

 
Työryhmä vieraillut muissa työryhmissä. Diat jotka vierailuilla esitettiin, sekä muistiot ja nostot 
eri tapaamisista löytyvät TEAMS-alueelta. Ryhmä ei ole tavannut helmikuun jälkeen.  
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• Tunne lääkkeesi Facebook-sivustolla päivitysvuorot (viikko kerrallaan) 
o Pienryhmän tilannekatsaus /Leena Saastamoinen 

  
 
Tutkimus ja seuranta ryhmän vuoro päivittää Tunne lääkkeesi FB-sivustoa on vk. 32, postauksia 
viikon aikana 2-3. Postaukset täytyy pohtia valmiiksi viimeistään elokuun alussa. kohderyhmä 
on lääkkeen käyttäjät, mutta tiedetään, että suurin osa sivustoa seuraavista on terveydenhuol-
lon ammattilaisia. Aikaisemmin on ollut päivityksiä mm. Kanta-palveluista, selkokielisestä op-
paasta turvalliseen lääkehoitoon, Fimean tutkimuksesta aikuisväestön lääkekäyttäytymisestä.   
 
Ideoita päivityksiksi: 
RATTI-ryhmän tutkimustiedotteita 
Itsehoitoneuvonnan sähköinen kysely 
Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen projektityöt  
 
 

• Muut suunnitellut toimenpiteet 
 

• Tutkimusstrategian päivitystarve arvioidaan 2023 

• Tutkimusstrategiassa tunnistettujen tutkimustarpeiden viestiminen lääkeinformaatiotut-
kimusta tekeville; viestintä tutkimusryhmille strategiasta touko-kesäkuussa, aiepaperi 
hyväksytty koordinaatioryhmässä 

• Työryhmän vierailu muissa lääkeinformaatioverkoston työryhmissä; pienryhmä vierail-
lut kaikissa lääkeinformaatioverkoston työryhmissä, vierailut toteutetaan uudelleen syk-
syllä 2023.  

• Sähköinen kysely lääkeinformaatiostrategian toteutumisesta ja verkoston toiminnasta 
2023 

• Yhteenveto Lääkebarometri –väestönkyselyn kysymysten tuloksista 2023 

• RATTI-verkosto; Potilaan osallisuudesta tulossa kaksi webinaaria RATTI-tutkimusver-
koston, lääkeinformaatioverkoston ja EUPATI Suomen yhteistyössä 

 
 

Tulevan toiminnan suunnittelu 

•  Ehdotettu Lääketietovarannon esittelyä Lääkeinformaatioverkostolle, yhteys Piia Rannanhei-
moon 
 

Päivitystarpeet 

• Toimintasuunnitelmaa päivitettiin 
 

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

5. Seuraavat kokousajankohdat 

a) Työryhmän seuraavat kokoukset:  

a. torstaina 22.9.2022 klo 9-11 

 

6. Kolme nostoa kokouksesta   

• Tärkeää on viestiä lääkkeisiin liittyvästä tutkimuksesta, myös kansalaisille! 

• Työryhmässä paljon aktiivisia jäseniä, kunkin panos tärkeä omassa roolissaan  

• Verkostotyöskentelyä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta voisi vielä kehittää, esimerkiksi koko po-

rukan lyhyt esittäytyminen joka kokouksen alkuun. 
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Liitteet:   

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

 

 
 

Jakelu:  Tutkimus ja seuranta -työryhmän jäsenet ja (varajäsenet) toimikaudella 2021–2026: 

 Fimea, Katri Hämeen-Anttila   
Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Marja Airaksi-
nen, Raisa Laaksonen    
HUS Apteekki, Hanna Tolonen (Kirsi Kvarnström) 
Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Emma Aarnio   
Kela, Leena Saastamoinen   
Kliinisen farmasian seura, Niina Karttunen (Miia Tiihonen) 
Kuluttajaliitto, Julia Lumijärvi   
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Marianne Kuusisto (Jenni Isotalo)

 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Kaisa Haapanen 
Rinnakkaislääketeollisuus Ry / Teva Finland Oy, Iiro Korpisalo   
Suomen Farmakologiyhdistys, Outi Salminen  
Suomen Farmasialiitto / Pfizer, Juha Turunen  
TYKS, Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ry., Aleksi Tornio   
Yliopiston Apteekki, Kari Linden  
Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos, Marja Härkänen 
Vammaisten Lasten ja Nuorten tukisäätiö (VAMLAS), Samuli Tsupari 
 

Tiedoksi 
 Fimea, Päivi Kiviranta 
 Duodecim, Jorma Komulainen 
  


