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Tavoitteena lääkkeiden järkevä käyttö

Patients receive medications
appropriate to their clinical needs, 

in doses that meet their own individual requirements, 
for an adequate period of time, and 

at the lowest cost to them and their community.

WHO 1985:

”Potilas saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, käyttää niitä 
tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä”
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Toiminnan tavoitteet

1. Koota verkosto, jossa paikallisia hyviä toimintamalleja kehitetään ja 
levitetään

2. Laatia lääkkeiden järkevää käyttöä edistävä kansallinen ohjeistus
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Verkoston kokoaminen

• Lähdettiin liikkeelle haastattelemalla moniammatillista yhteistyötä 
tekeviä käytännön toimijoita ja terveydenhuollon johtoa

• Haastatteluaineistosta tunnistettiin keskeiset haasteet ja löydettiin 
asiantuntijatiimit

• Uusia kehittämistiimejä haastatellaan jatkuvasti ja kaikki halukkaat 
pyritään ottamaan mukaan
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Kehittämisverkosto
• Koostuu paikallisista moniammatillisista tiimeistä
• Tavoitteena kehittää moniammatillisen yhteistyön käytäntöjä 

ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi
Tukiryhmä
• Tukee ja koordinoi 

kehittämisverkostoa

Potilasjärjestöt

STM

Koulutus- ja
tutkimusyksiköt

Ammattijärjestöt ja
tieteelliset yhdistykset

Taustaorganisaatiot

Laaja yhteistyöverkosto
• Arvioi kehittämisverkoston etenemistä 

ja tuloksia
• Mahdollistaa kehitystyön tulosten 

levittämisen valtakunnallisesti
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Kehittämisverkoston moniammatilliset tiimit 
tällä hetkellä

Rovaniemen kaupungin
terveyskeskus

Kuopion kaupungin Leväsen
palvelukeskus ja Kuopion
yliopistollisen sairaalan 
apteekki

Kuopion kaupungin 
TerveKuopio –kioski ja 
Itä‐Suomen yliopiston 
apteekki

Kuopion yliopistollisen 
sairaalan yhteispäivystys

Lahden kaupungin 
sairaala

Kirkkonummen terveyskeskusLohjan 1. apteekki ja
Lohjan kaupungin perusturva

Oulun terveyskeskus

Selänteen perusterveyden‐
huollon kuntayhtymä

Kauhavan 3. apteekki ja 
kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lapuan terveyskeskus ja
Lapuan 1. apteekki

Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymä ja Forssan
keskusapteekki

Salon terveyskeskus
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Tukiryhmän kokoonpano
• Pertti Happonen, johtaja, Fimea (LHAP)
• Helena Kastarinen, tutkijalääkäri, Fimea (LHAP)
• Tuomo Lapveteläinen, ylilääkäri, Fimea (LAP)
• Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, Fimea (TVAP)
• Anni Kuohukivi (sairaanhoitaja), Kuopion kaupungin Leväsen 

palvelukeskus 
• Kirsi Kvarström (lääkekeskuksen hoitajafarmaseutti), Kirkkonummen 

terveyskeskus 
• Kirsti Laitinen (Itä- Suomen yliopiston lehtori), Itä-Suomen yliopiston 

apteekki / Terve Kuopio -kioski 
• Pirjo Laitinen-Parkkonen (Koti- ja laitospalveluiden johtajaylilääkäri), 

Hyvinkään kaupunki
• Minerva Krohn, kehittäjäylilääkäri, THL  
• Timo Järvensivu, tutkija, (verkostoasiantuntija), Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulu
• Anne Kumpusalo-Vauhkonen, suunnittelija, Fimea (sihteeri) 
• Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, Fimea (puheenjohtaja)
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Tämänhetkinen visio kansallisesta 
ohjeistuksesta
• Kuvataan kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä

• Ohjeistus vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Missä ja miten tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas?
2. Miten tieto liikkuu eri toimijoiden (potilas, lääkäri, 

farmaseutti/proviisori, sairaanhoitaja ja muut) välillä?
3. Missä lääkitys laitetaan kuntoon? (tai kuka laittaa kuntoon?)
4. Miten lääkitys laitetaan kuntoon?
5. Miten hoidetaan lääkitysmuutosten seuranta?
6. Miten edistetään moniammatillisuutta?

• Fimea koordinoi ohjeistuksen laadintaa
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Aikajana
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Tukiryhmä
perustettu

Verkosto laajenee ja syvenee valtakunnallisesti
Paikallisia tapahtumia lisää
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27.9
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Kansallinen 
seminaari 2015

Kansallinen
ohjeistus
versio 0.1

Kansallinen
ohjeistus
versio 1.0

Kansallinen
ohjeistus
versio 1.5

Kansallinen
ohjeistus
versio 2.0

Kansallinen ohjeistus 
kehittyy avoimesti 
prosessin myötä
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Vuoden 2013 keskeiset toiminnalliset 
tavoitteet
• Pyritään vahvistamaan mukana olevien tiimien rahoitusta

• Laajennetaan kehittämisverkostoa uusilla tiimeillä

• Tiivistetään Moniammatillisen verkoston ja Rohtoverkoston (Fimea-
THL) yhteistyötä

• Laaditaan kirjallisuuskatsaus kansainvälisistä malleista

• Kootaan tutkimuskonsortio moniammatillisen toiminnan tutkimiseksi  

• Vahvistetaan kehittäjätiimien paikallisten koordinaattorien verkosto-
osaamista ja/tai järjestetään paikallisia seminaareja

• Viestitään kehittämisverkostosta laajalle yhteistyöverkostolle 
Innokylän kautta
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