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Lääkeinformaatioverkoston työryhmien kokoonpanot kaudelle 1.1.2013–31.12.2014 
 
Tutkimustyöryhmä 
Lääketieteen koulutusyksiköt (kaksi edustajaa + varajäsenet) 
Suomen Kliinisen Farmakologian yhdistys ja Suomen Farmakologiyhdistys (yksi edustaja ja varajä-
sen) 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (yksi edustaja ja varajäsen) 
Farmasian koulutusyksiköt (yksi edustaja ja varajäsen) 
Hoitotieteen koulutusyksiköt (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kliinisen Farmasian Seura (yksi edustaja ja varajäsen) 
Yliopistojen apteekit (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kela (yksi edustaja ja varajäsen) 
THL (yksi edustaja ja varajäsen) 
Fimea (yksi edustaja ja varajäsen) 
 
Terveydenhuollon ammattilaisten lääkeinformaation kehittämisen työryhmä 
Suomen Kliinisen Farmakologian yhdistys (yksi edustaja ja varajäsen) 
Erikoislääkäriyhdistykset (sisätauti, neurologia, psykiatria, onkologia, yleislääketiede) (yksi edustaja ja 
varajäsen) 
Kliinisen Farmasian Seura (yksi edustaja ja varajäsen) 
Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten edustajat (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen Apteekkariliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kela (yksi edustaja ja varajäsen) 
Yliopistojen apteekit (yksi edustaja ja varajäsen) 
Terveydenhuollon palvelujärjestelmän edustus (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen Farmasialiitto ja Suomen Proviisoriyhdistys (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen sairaanhoitajaliito ja Tehy ry (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ja Tehy ry (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kuntaliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
THL (yksi edustaja ja varajäsen) 
Fimea (yksi edustaja ja varajäsen) 
 
Koulutustyöryhmä 
Lääketieteen koulutusyksiköt (kaksi edustajaa ja heidän varajäsenensä) 
Farmasian koulutusyksiköt (kaksi edustajaa ja heidän varajäsenensä) 
Lääketieteen ja farmasian täydennyskoulutus (yksi edustaja ja varajäsen) 
Ammattikorkeakoulut (yksi edustaja ja varajäsen) 
Ammatti- ja aikuisopistot (yksi edustaja ja varajäsen) 
Opiskelijajärjestöt (kaksi edustajaa ja varajäsenet) 
Terveydenhuollon palvelujärjestelmän edustus (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen Farmasialiitto ja Suomen Proviisoriyhdistys (yksi edustaja ja varajäsen) 
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Suomen sairaanhoitajaliito ja Tehy ry (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ja Tehy ry (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kuntaliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Fimea (yksi edustaja ja varajäsen) 
 
Lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä 
Potilaiden edustus (kolme edustajaa ja heidän varajäsenensä) 
Maahanmuuttajien edustus (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kuurojen liitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Näkövammaisten keskusliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kuluttajaliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (yksi edustaja ja varajäsen) 
Suomen Apteekkariliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Yliopiston apteekin tietopalvelut (yksi edustaja ja varajäsen) 
Lääketietokeskus (yksi edustaja ja varajäsen) 
Lääketeollisuus ry (yksi edustaja ja varajäsen) 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden edustus (yksi edustaja ja varajäsen) 
Fimea (yksi edustaja ja varajäsen) 
 
Viestintätiimiin nimetyt henkilöt 
Johtaja Katariina Kalsta, Yliopiston Apteekki, puheenjohtaja 
Viestinnän asiantuntija Laura Kouri, SOSTE 
Viestintäpäällikkö Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
Lääkeinformaatioproviisori Hanne Juuti, Lääketietokeskus Oy 
Viestintäproviisori Minna Svensk (varahenkilönä viestintäjohtaja Erkki Kostiainen), Suomen Apteekka-
riliitto 
Viestintäjohtaja Tuomas Nurmela, Lääketeollisuus ry 
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Laura Niemi, Suomen sairaanhoitajaliitto ry 
Tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
 
 
 
 

 

 


