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Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön 
järkeistämiseksi - kehittämisverkoston työpaja  

Kokoustila Piko, Microkatu 1, Kuopio 

Ohjelma 21.5.2015 
8.00 –   9.00 Tutustuminen Terve Kuopio -kioskin tiloihin ja toimintamalliin 

Paikalla esittelemässä sairaanhoitaja Mari Tuuli Korhonen, fysioterapeutti Pia 
Aikio terveyskioskilta sekä farmaseutti Mari Ronkainen ja proviisori Kirsti 
Laitinen Itä-Suomen yliopiston apteekilta 
• Lyhyesti Terve Kuopio -kioskin ja UEF yhteistyön tarina 
• Terve Kuopio -kioskin eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuu yhdessä 

tekemisessä 
9.00 –   9.15 Saapuminen ja aamukahvin lomassa alustus päivään (Anne, Antti ja Timo) 
 
9.15 – 10.00 Terve Kuopio -kioskin moniammatillisesta toimintatavasta ”tutkittua ja mutu  
                      tietoakin” 

Mari Tuuli Korhonen / Kuopion kaupungin perusterveydenhuollon  
terveyskioski ja Kirsti Laitinen / Itä-Suomen yliopiston apteekki  
• Millaisia kokemuksia yhteistyöstä on syntynyt tähän mennessä?  
• Miten yhteistyötä voisi kehittää - niin että päästään hoitamaan potilasta 

yhdessä kokonaisuutena? 
Yhteinen keskustelu: mitä voimme oppia tästä? 

10.00 – 10.15 Tauko 
10.15 – 11.15 Kansallinen ohjeistus  / suositus 

• Fimean koordinaattorit esittelevät ehdotuksen sisällöstä, keskustelua, 
pohjustusta iltapäivän ryhmätyöskentelyyn                     

11.15 – 12.00 Lounas (omakustanteinen) 
 
12.00 – 14.00 Paneelikeskustelu aiheesta: ”Miten suositukset implementoituvat käytäntöön?” 

 Panelisteina: Riitta Ahonen, Itä-Suomen yliopisto, Jorma Komulainen,  

 Duodecim, Olli-Pekka Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto,  

                      Katriina Kankkunen, Kuopion kaupunki 

”Miten Fimean laatima kansallinen ohjeistus olisi vietävä käytäntöön?” 
Kansallisen ohjeistus tulee kuvaamaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja 
lääkkeiden käytön järkeistämisen kehittämiskäytännöistä. Mutta miten meidän 
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pitäisi viedä kuvatut hyvät käytännöt ja toimintamallit käytäntöön? Miten 
voisimme välttää sudenkuoppia?  

Panelistit ovat saaneet etukäteen viisi kysymystä aiheesta.  
   
13.45 – 14.00 Vapaaehtoinen ”pilatesharjoitus” pistämään ajatukset ja luovuus liikkeelle  

• Anni, Physiotrainer ohjaa pienen liikuntatuokion 
 
14.00 – 15.00 Kansallinen ohjeistus  / suositus 

• Ryhmätyöskentelyä   
 
15.00 – 16.00 Simulointiharjoittelua: Selänteen malli ja Ylä-Savon sote   

 Simulointiharjoituksen kulku (1 tunti/ryhmä): 
 Selänteen ja Ylä-Savon sote mallien simulointiharjoitus 

o Selänteen kehittämistiimi esittelee valitsemansa potilas -casen 
(10 min)  

o Ylä-Savon soten tiimi ratkaisee potilas -casen ensin omalla 
normaalilla tavallaan (15 min) 

o Selänteen kehittämistiimi esittää oman toimintatapansa ratkaista 
potilas-case ts. kouluttaa toisen tiimin Selänteen malliin (15 min) 

o Analysoitte yhdessä esittämienne mallien yhteneväisyyksiä ja 
eroja (15 min) 

Kun simulointiharjoitus on käyty läpi, niin yhteinen keskustelu 
ja reflektointi siitä, mitä tästä harjoituksesta opittiin? Esimerkiksi: 

 Mitä yhteneväisyyksiä, mitä eroja? 
 Miten kunkin tiimin omia malleja voisi kehittää tästä 

harjoituksesta saadun opin perusteella? 
 

16.00 - 16.15 Tiedotusasiat, päivän yhteenveto ja päätös (Anne, Antti ja Timo) 
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