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1 Lähtökohta
Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia
2021‒2026 tuo näkyväksi lääkkeen käyttäjän osallisuuden ja osallisuuden varmistamisen
oman lääkehoitonsa toteutuksessa.
Ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän käyttämistä lääkkeistä, luotettava lääkeinformaatio ja
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen ovat pohja
turvallisen lääkehoidon toteutumiselle, jossa lääkkeen käyttäjä ja/tai hänen valtuuttamansa
läheinen ovat osa hänen hoitoonsa osallistuvaa tiimiä.
Strategiset tavoitteet vuosille 2021‒2026 ovat:
•
•
•
•

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä
lääkehoidon osaaminen

Lääkeinformaatiostrategiaa toteuttaa Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto edistämällä sen
tavoitteita ja toimenpiteitä. Lääkeinformaatioverkostossa kaudella 2021‒2026 toimii kuusi
lääkeinformaatiostrategian strategisiin tavoitteisiin pohjautuvaa työryhmää.
•
•
•
•
•
•

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä
lääkehoidon osaaminen
Tutkimus ja seuranta
Lääkealan viestijät

Fimean tukena Lääkeinformaatioverkostoa johtaa koordinaatioryhmä. Lääkeinformaation
koordinaatioryhmän tehtävänä on lääkeinformaatiostrategian mukaisesti
•
•
•

Varmistaa lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisen toiminnan verkostossa
edistämällä työryhmien välistä yhteistyötä.
Edistää luotettavan lääkeinformaation hyödyntämistä lääkkeiden käyttäjien järkevän
lääkehoidon toteutumisessa.
Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välistä yhteistyötä ja levittää hyviä
toimintatapoja sekä nostaa esiin asiakkaan/potilaan aidon kohtaamisen merkitystä eri
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kannustamme lääkeinformaation tuottajia osallistamaan lääkkeiden käyttäjät ymmärrettävän
ja kohderyhmälle vaikuttavan lääkeinformaation kehittämiseen. Tätä työtä tukemaan on
perustettu Lääkealan viestijät -työryhmä, joka koostuu koordinaatioryhmään kuuluvien
jäsenorganisaatioiden viestinnän asiantuntijoista ja/tai muista asiantuntijoista. Työryhmän
tärkein tehtävä on laatia Lääkeinformaatioverkostolle viestintäsuunnitelma, jonka linjauksista
ja toteuttamisesta päättää koordinaatioryhmä. Viestintätiimiä edustaa koordinaatioryhmässä
työryhmän puheenjohtaja.
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2 Viestinnän tavoitteet 2021–2026
Edellisellä lääkeinformaatiostrategian strategiakaudella viestinnän painopiste oli verkoston
keskinäisessä viestinnässä siirtyen toiminnan edetessä myös ulkoiseen viestintään.
Uusi strategiakausi jatkaa saumattomasti edellisen strategian toimeenpanoa ja myös
viestinnän tavoitteet seuraavat Lääkeinformaatioverkoston toimintasuunnitelman
päätavoitteita. Viestinnän toimeenpano, kuten muukin toiminta, on verkostomaista.
Viestinnälle on määritelty kolme kohderyhmää, joiden kautta viestinnän tavoitteet on
määritelty.
•
•
•

Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden välinen viestintä
Viestintä lääkkeiden käyttäjille
Viestintä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

2.1 Lääkeinformaatioverkoston toimijoiden välinen
viestintä
Verkoston toimijoiden välisen viestinnän tulee olla sujuvaa, jotta verkostomaisesta
työskentelystä voidaan hyötyä.
Verkoston keskinäisen viestinnän tavoitteena on, että
•
•
•
•

Tieto kulkee sujuvasti ja avoimesti eri työryhmien ja kehittämisprojektien välillä
sovittuja viestintäkanavia hyödyntäen.
Verkoston työskentelyssä mukana olevat toimijat viestivät aktiivisesti työryhmänsä
projektien etenemisestä ja tuloksista koko verkostolle.
Koko verkosto on tietoinen meneillään olevista kehittämishankkeista, jotta niihin
osallistuminen on mahdollista ja jotta päällekkäistä työtä voidaan minimoida.
Verkostossa mukana olevat tahot tuntevat Lääkeinformaatioverkoston toiminnan ja
sen työn tulokset. Toimijat viestivät aktiivisesti verkoston toiminnasta myös omissa
organisaatioissaan.

2.2 Viestintä lääkkeiden käyttäjille
•
•
•
•

Lääkkeiden käyttäjien tietoisuus ja ymmärrys luotettavan lääketiedon merkityksestä
lisääntyy.
Lääkkeiden käyttäjät tunnistavat luotettavan lääketiedon tahallisesti tai tahattomasti
levitetyn virheellisen informaation joukosta.
Lääkkeiden käyttäjät hyödyntävät entistä enemmän Lääkeinformaatioverkostossa
tuotettua materiaalia turvallisen lääkehoidon tueksi.
Lääkkeiden käyttäjien ymmärrys omasta vastuustaan paranee, esim. lääkityslistan
kautta.
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2.3 Viestintä sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille
•
•

•

Lääkeinformaatiostrategia ja verkoston työskentely on tuttua entistä useammalle
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle ja alan opiskelijalle.
Lääkeinformaatioverkoston tuottamat materiaalit tavoittavat yhä useamman sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisen sekä alan opiskelijat heidän käyttämissään ja
heille tutuissa kanavissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hyödyntävät entistä aktiivisemmin omassa
työssään verkoston tuottamaa tukimateriaalia turvallisen lääkehoidon edistämiseksi.

3 Arvot
Arvot ohjaavat kaikkea Lääkeinformaatioverkoston tekemistä, niin myös markkinointia ja
viestintää. Arvomme ovat:
•
•
•
•

potilas-/asiakaskeskeisyys
moniammatillisuus
laadukkuus
luotettavuus

4 Viestinnän periaatteet
Lääkeinformaatioverkoston viestintä on:
•
•
•
•
•
•

avointa
aktiivista
ajankohtaista
ymmärrettävää
kohderyhmälähtöistä
vuorovaikutuksellista

5 Vastuut
5.1 Koordinaatioryhmä
Koordinaatioryhmä koordinoi Lääkeinformaatioverkoston toimintaa ja sen viestintää.
Koordinaatioryhmän tehtävänä on koota koko verkostoa koskevaa tietoa ja kannustaa
työryhmiä viestimään aktiivisesti kehittämisprojektien etenemisestä ja tuloksista.
Koordinaatioryhmä vastaa myös verkoston tulosten viestimisestä sosiaali- ja
terveysministeriölle (STM). Koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja sihteeri antavat verkoston
työhön liittyviä julkisia lausuntoja esimerkiksi medialle, ellei toisin sovita.
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5.2 Työryhmät
Jokaisella työryhmällä on vastuu viestinnän onnistumisesta ja kunkin työryhmän
puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat viestinnän toimeenpanosta. Työryhmän vastuulla on
suunnitella kunkin kehittämisprojektin osalta, miten siihen liittyvästä työstä ja tuloksista
viestitään, sekä miten varmistetaan, että projektin tuotokset tavoittavat niitä koskevat
kohderyhmät.
Työryhmän puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia, että koko muulla verkostolla ja
koordinaatioryhmällä on ajankohtainen tieto projektien etenemisestä. Puheenjohtajan
tehtävänä on myös kannustaa koko työryhmää viestimään aktiivisesti verkoston
saavutuksista sekä henkilökohtaisesti että oman organisaationsa kanavissa
mahdollisuuksien mukaan.

5.3 Lääkealan viestijät -työryhmä
Lääkealan viestijät -työryhmä kokoaa lääkealan viestijät yhteen. Työryhmän tehtävänä on
tuoda viestinnällistä osaamista verkoston toimintaan ja tukea muita työryhmiä vaikuttavan
viestinnän suunnittelussa ja toimeenpanossa. Lääkealan viestijät toimivat osana
Lääkeinformaatioverkostoa.
Lääkealan viestijät -työryhmä toimii koordinaatioryhmän ja muiden työryhmien
viestinnällisenä sparraajana. Se valmistelee koordinaatioryhmälle verkoston
viestintäsuunnitelman, joka kattaa viestinnän linjaukset ja mittarit.

6 Riskit
Viestinnän tehtävänä on ennakoida ja varautua ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin, jotka voivat
haitata verkoston toimintaa tai heikentää sen mainetta. Mahdollisia riskejä ovat mm.
•
•
•
•
•
•

Viestin sirpaloituminen, kun verkostossa on paljon toimijoita.
Verkoston monimuotoinen rakenne muodostuu haasteeksi verkoston keskinäiselle
viestinnälle.
Viestien ymmärrettävyys
Verkoston viestintään ei ole osoitettu erillisiä viestintäresursseja.
Henkilöriskit; esimerkiksi keskeisten henkilöiden vaihtuminen, sairastuminen jne.
Viestintävastuiden puutteellinen määrittely.

7 Vahvuudet
•
•
•
•
•

Eri toimijat vahvistavat yhteistyössä luotettavan lääketiedon roolia.
Verkostoon on sitoutunut laaja joukko alan toimijoita.
Verkoston avulla tavoitetaan laajat kohderyhmät.
Aiheen tärkeys on valmiiksi tunnustettu.
Julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden moniammatillinen yhteistyö
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•

Verkostossa toimii Lääkealan viestijät -työryhmä, joka koostuu lääkealan viestinnän
asiantuntijoista.

8 Keinot ja kanavat
Viestinnän onnistumisen lähtökohtana on verkoston toiminnassa olevien henkilöiden ja
heidän organisaatioidensa sitoutuminen verkoston toimintaan ja sen kehittämisprojekteihin.
Onnistunut viestintä vaatii myös verkoston tulosten aktiivista viestintää verkoston
ulkopuolelle organisaatioiden omien viestintäkanavien kautta. Erillisiä resursseja verkoston
viestintään ei ole käytettävissä.

8.1 Verkoston keskinäiset viestintäkanavat
8.1.1 Kokoukset
Verkoston työryhmien kokoukset muodostavat tärkeän tiedon jakamisen kanavan.
Työryhmien puheenjohtajien ja sihteereiden varmistavat, että kokouksien esityslistat,
pöytäkirjat ja muut materiaalit ovat ko. työryhmän jäsenten ja varajäsenten saatavilla ja
hyväksytyt kokousmuistiot löytyvät Innokylä -palvelusta. Työryhmien jäsenillä on velvollisuus
informoida työryhmän toiminnasta ja sen kehittämisprojektien etenemisestä varajäseniään ja
edustamiaan tahoja.

8.1.2 Kolme nostoa kokouksesta
Verkoston työryhmien kokouksissa tehdään ”kolme nostoa kokouksesta” kokouksen lopuksi.
Nämä nostot kirjataan kokousmuistion alkuun. Tavoitteena on kirkastaa työryhmän
kokouksen pääasiat, päätökset ja käsitellyt asiat näihin nostoihin. Työryhmän sihteeri viestii
nämä nostot myös muiden työryhmien sihteerien tietoon, jolloin työryhmän tekeminen on
helppo tuoda näkyväksi myös muille työryhmille.

8.1.3 Teams -työryhmä
Työryhmät voivat hyödyntää Teams -työryhmätilaa arkiviestintänsä tukena. Työryhmätilan
perustaa ja sitä hallinnoi työryhmän puheenjohtaja tai sihteeri. Työryhmätila ei kuitenkaan
korvaa Innokylää valmiiden dokumenttien ja kokousmuistioiden jakopaikkana.

8.1.4 Innokylä www.innokyla.fi
Innokylä.fi toimii verkoston yhteisenä työtilana. Se on avoin palvelu, jonka sisältöön kuka
tahansa voi tutustua. Työryhmien työstä syntyvät valmiit dokumentit tallennetaan Innokylään
avoimen tiedonkulun varmistamiseksi. Kunkin työryhmän sihteeri vastaa omien, valmiiden
dokumenttien tallentamista ja ajan tasalla pitämisestä.
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8.1.5 Koordinaatioryhmän ja STM:n tapaamiset
Lääkeinformaatioverkosto pitää aktiivisesti yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Koordinaatioryhmä tapaa ministeriön edustajan vähintään kerran kolmivuotisen toimikauden
aikana (2021‒2023 ja 2024‒2026).
Lisäksi STM:n edustaja kutsutaan koordinaatioryhmän kokouksiin, kun ministeriön mukana
olo katsotaan tärkeäksi. Koordinaatioryhmän kokousmuistiot ja kutsut tapahtumiin (mm.
Lääkeinformaatiofoorumi) lähetetään aina ministeriöön tiedoksi. Vastuu yhteydenpidosta on
koordinaatioryhmän sihteerillä.

8.2 Viestintäkanavat lääkkeiden käyttäjille sekä sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisille
8.2.1 Lääkeinformaatioverkoston toimijat viestijöinä
Lääkeinformaatioverkoston voima syntyy toimijoista itsestään ja siitä, että verkostossa on
mukana hyvin erilaisia toimijoita.
Kun kaikki lääkeinformaatioverkoston toimijat viestivät aktiivisesti omissa kanavissaan
verkoston työn tuloksista ja tuotoksista, saavutetaan merkittävä määrä lääkkeenkäyttäjistä ja
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Tärkeää on kannustaa työryhmien edustajia
kertomaan verkoston työstä myös omille työyhteisöilleen.

8.2.2 Sosiaalinen media & Tunne Lääkkeesi -Facebook
Lääkeinformaatioverkosto pitää yllä Tunne lääkkeesi -Facebook-sivua. Sivun päivitysvastuu
on jaettu verkostossa toimiville organisaatioille, jotta sisältö olisi mahdollisimman
monipuolista. Päivitysvuorojen jakamisesta vastaa Fimea.
Tavoitteena on, että verkoston toimijat jakaisivat Tunne Lääkkeesi -Facebook-sivun sisältöjä
myös omissa kanavissaan tavoitettavuuden lisäämiseksi. Lääkeinformaatioverkoston
hashtag on #tunnelääkkeesi. Viestinnässä voi hyödyntää myös muita olemassa olevia alan
hashtageja #lääkehoito, #lääkkeet ja #lääkehoidonpäivä.

8.2.3 Innokylä.fi
Innokylä.fi -palveluun kertyy kaikki lääkeinformaatioverkoston materiaali. Alusta toimii ennen
kaikkea työryhmien keskinäisen tiedonkulun kanavana ja dokumenttiarkistona, mutta palvelu
on avoin ja sisältöihin voi tutustua kuka tahansa. Näin alusta toimii viestintäkanavana myös
esimerkiksi viestittäessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-laakeinformaatioverkosto

8.2.4 Verkkosivu
Verkoston esittelysivu löytyy Fimean verkkosivuilta:
www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakeinformaatioverkosto
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8.2.5 Uutiskirje
Verkoston työn etenemisestä informoidaan kolme – neljää kertaa vuodessa ilmestyvällä
uutiskirjeellä. Verkostossa mukana olevat organisaatiot voivat hyödyntää uutiskirjeen
sisältöjä omassa viestinnässään (uutiskirjeet, tiedotteet, verkkosivut, sidosryhmälehdet ja
sosiaalinen media).
Uutiskirjeen päätavoitteena on jakaa tietoa työryhmien välillä, mutta myös sitouttaa muita
alan toimijoita yhteiseen tavoitteeseen. Uutiskirjeen laatimisesta vastaa koordinaatioryhmän
sihteeri. Uutiskirjeen voi tilata Fimean uutiskirjeen tilaussivun kautta
www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/uutiskirjetilaus.

8.2.6 Teemapäivät ja tapahtumat
Lääkehoidon päivä on Lääkeinformaatioverkoston vuosittainen päätapahtuma, jossa on
mukana myös verkoston ulkopuolisia toimijoita. Se on lääkkeiden käyttäjien ja
terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, jonka aikana
verkosto nostaa esiin tietoisuutta luotettavan lääkeinformaation merkityksestä päivän
teemaan sopien.
Lääkehoidon opettajien monialainen foorumi (LOMF) järjestetään joka toinen vuosi.
”Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon
osaaminen” -työryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti foorumin ohjelman suunnitteluun ja
toteutukseen. Foorumia markkinoidaan aktiivisesti lääkehoidon opettajille.
Vuosittain järjestettävä moniammatillinen Lääkeinformaatiofoorumi kokoaa yhteen
lääkealan toimijat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät
keskustelemaan lääkeinformaation kehittämisestä. Koordinaatioryhmä suunnittelee
foorumien ohjelmat ja kutsuu kaikki halukkaat sidosryhmät keskustelutilaisuuteen.

8.2.7 Mediaviestintä
Koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja sihteeri antavat verkoston työhön liittyviä julkisia
lausuntoja medialle, ellei toisin sovita. Muut toimijat tukevat viestintää jakamalla uutista
omissa kanavissaan.

8.2.8 Julkaisut
Verkoston työn etenemisestä ja tuloksista kerrotaan vähintään kerran vuodessa Fimean Sic!
-lehdessä sekä muiden verkostoon osallistuvien organisaatioiden sidosryhmälehdissä tai
julkaisukanavissa (verkkosivut jne.). Linkit sähköisiin artikkeleihin kootaan uutiskirjeeseen.
Viestinnässä hyödynnetään aktiivisesti hankkeiden tuloksena syntyviä julkaisuja
(tutkimukset, selvitykset jne.) sekä koko verkoston toimintaa kuvaavia raportteja.

8.2.9 Vaikuttajaviestintä
Vaikuttajaviestintää varten Lääkeinformaatioverkostossa on olemassa sovittu toimintaohje.
Verkoston nimissä toteutettavan viestinnän tulee olla koordinaatioryhmän hyväksymää.
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8.3 Viestintää tukeva materiaali
8.3.1 Logo ja logo-ohjeet
Verkostolla on yhteinen visuaalinen tunnus, jota käytetään Lääkeinformaatioverkoston
viestinnässä.

Tunnuksessa kapselit muodostavat kuvion, joka muistuttaa ryhmää tai verkostoa, joka on
kerääntynyt yhteisen pöydän ääreen jakamaan tietoa keskenään. Tunnuksen käytön ohjeet
ovat liitteenä 1.

8.3.2 Slogan
Slogan kiteyttää vision helposti muistettavaan ja iskevään muotoon. Samalla se on brändin
sanallinen ilmentymä. Lääkeinformaatioverkoston slogan on:
Luotettavan lääketiedon puolesta

9 Mittaaminen ja raportointi
Viestintä on tavoitteellista toimintaa ja sen onnistumista mitataan hankkeen aikana esim.
kyselyiden ja seurannan avulla.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uutiskirjeen tilausseuranta
Uutiskirjeen seuranta (ilmestymistiheys, sisältö ja avausprosentti)
Riittävän tiedonkulun arviointi yhdessä STM:n edustajien kanssa
Kysely verkoston keskinäisen viestinnän onnistumisesta
Mediaseuranta ml. sosiaalinen media (osana Fimean seurantaa)
Lääkebarometri 2021, 2023 ja 2025
Tunne lääkkeesi -sivuston Facebook -käyttäjien määrän ja seuraajien kasvattaminen
Verkoston työn ja tulosten viestiminen ulospäin esim. vuosiraporttina
o analyysiä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja
o kunkin organisaation lääkeinformaation ja verkoston toimintaan liittyvät
merkittävimmät viestintäteot.

Liitteet
Liite 1. Lääkeinformaatioverkoston logon ja sloganin käyttö
Liite 2. Ohje Innokylän käyttöön
Liite 3. Lääkeinformaatioverkoston projektiviestinnän ohjeistus
Liite 4. Lääkeinformaatioverkostossa mukana olevat toimijat
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Liite 1.

Lääkeinformaatioverkoston logon ja sloganin käyttö
Lääkeinformaatioverkoston logon käyttöoikeudet ovat Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimealla. Lääkeinformaatioverkoston tunnus symboloi verkoston toimintaa,
se ei ole merkki kriteerit täyttävästä lääkeinformaatiosta.
Yhteys Lääkeinformaatioverkoston toimintaan tulee tehdä näkyväksi tunnuksen käytön
yhteydessä (esim. maininta power point -dioissa tai artikkelissa).
Tunnuksessa kapselit muodostavat kuvion, joka muistuttaa ryhmää tai verkostoa, joka on
kerääntynyt yhteisen pöydän ääreen jakamaan tietoa keskenään.

Tunnuksen käyttö kerrottaessa lääkeinformaatioverkoston toiminnasta
Kun Lääkeinformaatioverkostossa mukana olevat organisaatiot kertovat toiminnasta omille
sidosryhmilleen, logon käyttö tapahtuu viestintäsuunnitelman periaatteiden mukaisesti ja sille
ei erikseen tarvitse hakea lupaa.
Esimerkkejä tunnuksen käytöstä:
•
•
•

•

Asiakaslehtien artikkeleissa, kun jutun aiheena on verkostossa toteutettava toiminta.
Verkostosta kertominen omilla verkkosivuilla, esimerkiksi verkossa julkaistavissa
artikkeleissa.
Verkoston toiminnasta kertominen sosiaalisen median päivityksessä. Päivityksessä
tulee olla linkki verkoston materiaaliin tai toiminnasta kertovaan julkaisuun tai
verkkosivuun.
Power point -esityksissä.

Logon irrallinen käyttö (jäsenorganisaation tai henkilön toimesta) on sallittua vain erillisellä
Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän luvalla.
Median pyytäessä logoa, yhteydenotot: Viestintä, Fimea (viestinta@fimea.fi)

Tunnuksen käyttö Lääkeinformaatioverkoston puitteissa toteutettavassa
kehittämisprojektissa
Lupa logon ja sloganiin käyttöön haetaan Lääkeinformaatioverkoston toimintaohjeen
mukaisesti. Toiminnan tulee linkittyä selkeästi johonkin lääkeinformaatiostrategian
tavoitteeseen ja toimenpiteeseen. Toiminta/kehittämisprojekti tulee toteuttaa yhteistyössä
jonkun Lääkeinformaatioverkoston työryhmän kanssa.
Esimerkkejä tunnuksen käytöstä:
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•
•
•
•
•
•

Verkostossa valmistuneissa materiaaleissa.
Verkostossa mukana olevat toimijat järjestävät lääkeinformaatioon linkittyvän
tapahtuman.
Logoa käytetään ilmoituksissa, power point -esityksissä, esitteissä ym.
kehittämisprojektiin liittyvissä materiaaleissa.
Koulutuksissa: ohjelmaesitteissä, power point -dioissa.
Tutkimuksissa: kyselylomakkeissa
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakemuksissa

Lääkeinformaatioverkoston logoa, slogania tai yhteistä materiaalia ei saa käyttää
lääkemarkkinoinnin yhteydessä.
Logon saa käyttöönsä (sähköpostitse esimerkiksi png-tiedostona)
Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmässä 18.2.2021 hyväksytyn toimintaohjeen
mukaisesti. Toimintaohje löytyy Innokylästä ja lisätietoja voi kysyä
Lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän sihteerille (paivi.kiviranta@fimea.fi).
Tekniset ohjeet:
Tunnuksesta on värilliset ja musta-valkoversiot jpg, tiff- ja gif-muodoissa.
Tunnuksen suoja-alue on vähintään yhden kapselisymbolin mitta kaikkiin suuntiin. Suojaalueelle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä.

Kun tunnusta käytetään sidosryhmien omien logojen vieressä, tulee huomioida riittävät
suoja-alueet.
Värit: Sininen on Pantone 284 (RGB 106, 173, 228) ja pinkki Pantone 233 (RGB 197, 0, 132)
Tunnukseen liittyviin kysymyksiin vastaa Fimean viestintä (viestinta@fimea.fi).
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Liite 2.

Työryhmän jäsen: Näin käytät Innokylää
Innokylä on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö, josta löytyy
Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto -kokonaisuus ja sen alta jokainen verkoston työryhmä
omana toimintamallinaan. Seuraamalla Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto kokonaisuutta ja eri työryhmien toimintamalleja pysyt kartalla mitä verkostossa on tällä
hetkellä meneillään. Innokylä lisää parhaimmillaan tiedonkulkua ja innostaa yhteiseen
kehittämiseen. Samalla verkoston toiminta on avointa, julkista ja tieto on yhteisesti kaikkien
saatavilla.
Innokylään kirjautuneet ja kehittäjiksi toimintamalleihin liitetyt verkoston jäsenet voivat
muokata sen toimintamallin sisältöjä, joihin heidät on kutsuttu. Jokaisen toimintamallin
kehittäjänä ovat ainakin kyseisen työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Ole yhteydessä oman
työryhmäsi puheenjohtajaan tai sihteeriin, jos olet kiinnostunut kehittämään Kansallinen
Lääkeinformaatioverkosto -kokonaisuutta tai jonkun työryhmän toimintamallia.

Kokonaisuus -sivu
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-laakeinformaatioverkosto

•
•
•

yleiskuvaus verkostosta, verkoston tarkoituksesta ja tavoitteista
koordinaatioryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot
Lääkeinformaatioverkoston yhteiset strategikauden 2021–2026 aikana syntyvät
dokumentit:
o Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön Lääkeinformaatiostrategia 2021–
2026,
o Lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelma 2021–2026,
o Lääkeinformaation tutkimusstrategia 2021–2026,
13

o

•
•
•

Lääkeinformaatioverkoston yhteiset toimintasuunnitelmat 2021–2023 ja 2024–
2026 sekä
o hyväksytyt aiepaperit
Lääkeinformaatioverkoston tuotokset ja tulokset ensimmäiseltä strategikaudelta
2012–2020
Yhteystiedot
Liitetyt toimintamallit eli työryhmät

Toimintamallit
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-laakeinformaatioverkosto/toimintamallit

•

•
•

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto -kokonaisuuteen liitettyjä toimintamalleja ovat:
o Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle,
o Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen,
o Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua,
o Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä
lääkehoidon osaaminen sekä
o Tutkimus ja seuranta -työryhmä.
o Lisäksi Lääkeinformaatioverkoston koordinoimalla Lääkehoidon päivällä on oma
toimintamallinsa, jonka alle on koottu Lääkehoidon päivän yhteinen materiaali
kaikkien saataville.
yleiskuvaus työryhmästä, työryhmän jäsenet ja kokousmuistiot
yhteystiedot

14

Liite 3.

Lääkeinformaatioverkoston projektiviestinnän ohjeistus
Tämän ohjeen tarkoitus on auttaa suunnittelemaan Lääkeinformaatioverkoston
kehittämisprojektien ja tehtävien ulkoista ja sisäistä viestintää.

Verkoston viestinnän periaatteet
Lääkeinformaatioverkoston viestinnän periaatteet ja pääviestit on esitetty
viestintäsuunnitelmassa. On tärkeää muistaa, että jos viestitään verkoston nimissä, viestin
tulee olla neutraali. Lisäksi tulee huolehtia, että Lääkeinformaatioverkoston
koordinaatioryhmän sihteeriä informoidaan viestinnällisistä toimenpiteistä ja suunnitelmista.

Mistä asioista viestitään?
•
•
•
•
•
•
•

Onko asia tai tapahtuma tuore?
Sisältääkö asia uutta tietoa?
Onko asialla vaikutusta toimintatapoihin?
Onko sillä suuri merkitys verkoston sidosryhmille, lääkkeiden käyttäjille ja/tai
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille?
Koskeeko viestittävä asia useita sidosryhmiä?
Onko asia tai tapahtuma sidosryhmille läheinen?
Onko asia tai tapahtuma ainutkertainen?

Ensimmäiseksi projektiviestinnän viestintäprosessissa on määriteltävä, mistä asioista
viestitään. Kaikista asioista ei kannata viestiä. Asioita, joista kannattaa viestiä, ovat
esimerkiksi tutkimustulokset, selvitykset, raportit, seminaarit, tapahtumat, luennot,
vierailut, uudenlaiset toimintatavat.

Milloin viestitään?
•
•

Onko asialla uutuusarvoa?
Onko asia ajankohtainen?

Lääkeinformaatioverkoston kehittämisprojektien ja tehtävien viestinnän suunnittelu kannattaa
aloittaa samaan aikaan kuin projektikin. Viestintä edellyttää ennakkosuunnittelua ja
resursointia onnistuakseen. Asioista kannattaa viestiä silloin, kun ne ovat ajankohtaisia ja
tuoreita. Jokin vanhempikin aihe voi nousta yllättäen ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi media
tarttuu siihen viiveellä tai toisen aiheen yhteydessä. Viestintää vaativista asioista on hyvä olla
yhteydessä viestinnästä vastaavan organisaation viestinnän asiantuntijoihin ja
Lääkeinformaatioverkoston Lääkealan viestijät -työryhmään jo hyvissä ajoin.

Kenelle viestitään?
•
•
•
•

Mikä on projektin tavoite?
Kuka tiedosta hyötyy?
Kenen tarvitsee tietää tästä asiasta?
Kenen toimintaan tieto vaikuttaa?

Kohderyhmä määräytyy sen mukaan, mikä on projektin tavoite ja kuka viestittävästä tiedosta
hyötyy. Kohderyhmä vaikuttaa siihen, mistä asioista ja mitä keinoja/kanavia käyttäen
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viestitään. Laajan jakelun mediatiedote ei välttämättä ole paras keino, kun kohderyhmä
on tietty, suppea ammattilaisryhmä.
Ulkoisten kohderyhmien lisäksi viestimisen arvoisista asioista on hyvä informoida myös
verkoston muita työryhmiä ja jäseniä. Lääkealan viestijät -työryhmä voi auttaa sopivien
kohderyhmien tunnistamisessa. Viestinnälle on määritelty viestintäsuunnitelmassa kolme
kohderyhmää; verkoston toimijat, lääkkeiden käyttäjät ja sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaiset, joiden kautta viestinnän tavoitteet on määritelty.

Mitä keinoja ja kanavia käytetään?
•
•
•
•

Mitä kanavia kohderyhmä käyttää?
Missä kohderyhmät liikkuvat?
Mistä kohderyhmät hakevat tietoa?
Mikä herättää kohderyhmän huomion?

Lääkeinformaatioverkoston kehittämisprojektien ja tehtävien viestinnän ensisijaisia keinoja ja
kanavia ovat mukana olevien organisaatioiden olemassa olevat viestinnän keinot ja kanavat.
Mahdollisia kanavia mm.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kotisivut
Sähköiset uutiskirjeet
Some‐kanavat
Blogit
Mediaviestintä
Tapahtumat ja tilaisuudet
Ammattilaisjulkaisut
Innokylän kaltaiset verkkopalvelut

Verkostolla on käytettävissä omat kanavat: Innokylä, uutiskirje ja Tunne lääkkeesi -Facebook
sivu.

Viestinnän prosessi ja vastuun jakaminen
•
•
•
•

Mikä on viestinnän aikataulu?
Kuka vastaa toimenpiteistä?
Keneltä saa tarvittaessa lisätietoja?
Kuka vastaa uutisen/tiedotteen tms. kirjoittamisesta ja julkaisusta?

Kehittämisprojektia käynnistäessä tulee sopia, mikä organisaatio toimii viestinnän
toimenpiteiden toteuttajana. Lääkealan viestijät -työryhmän edustaja toimii apuna
viestinnällisesti kiinnostavien aiheiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.
Työryhmällä on velvollisuus huolehtia työryhmän työhön liittyvästä viestinnästä. Verkoston
muut toimijat osallistuvat aktiivisesti asian viestimiseen omille sidosryhmilleen.
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Liite 4.

Lääkeinformaatioverkostossa mukana olevat toimijat
Koordinaatioryhmä
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (yksi edustaja + varajäsen)
SOSTE Suomen sosiaaali ja terveys ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Apteekkariliitto (yksi edustaja + varajäsen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (yksi edustaja + varajäsen)
Terveysalan AMK-verkosto (yksi edustaja + varajäsen)
Lisäksi jokainen työryhmä on nimennyt oman edustajansa koordinaatioryhmään.

Lääkealan viestijät
Lääketeollisuus ry (yksi edustaja)
HUS Apteekki (yksi edustaja + varajäsen)
Boehringer-Ingelmeim (yksi edustaja)
Kuluttajaliitto (yksi edustaja)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (yksi edustaja)
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus (yksi edustaja)
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (yksi edustaja)
Suomen Apteekkariliitto (yksi edustaja)
Suomen perus- ja lähihoitajaliitto SuPer (yksi edustaja)
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Proviisoriyhdistys ry (yksi edustaja + varajäsen)
Tamro
Tehy (yksi edustaja)

Tutkimus ja seuranta -työryhmä
HUS Apteekki (yksi edustaja + varajäsen)
Vammaisten Lasten ja Nuorten tukisäätiö (VAMLAS) (yksi edustaja)
Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta (yksi edustaja + varajäsen)
Helsingin yliopisto, opettajien akatemia (yksi edustaja)
Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos (yksi edustaja)
Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos (yksi edustaja)
Kela (yksi edustaja)
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Kliinisen farmasian seura (yksi edustaja + varajäsen)
Kuluttajaliitto (yksi edustaja)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (yksi edustaja)
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus (yksi edustaja + varajäsen)
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry (yksi edustaja)
Rinnakkaislääketeollisuus Ry / Teva Finland Oy (yksi edustaja)
Suomen farmakologiyhdistys (yksi edustaja)
Suomen Farmasialiitto (yksi edustaja)
TYKS, SKFY (yksi edustaja)
Yliopiston Apteekki (yksi edustaja + varajäsen)

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle
Tehy ry (yksi edustaja)
HUS Apteekki (yksi edustaja + varajäsen)
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry (yksi edustaja + varajäsen)
HUS, Suomen Kliinisen Farmakologian yhdistys (yksi edustaja + varajäsen)
Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos (yksi edustaja + varajäsen)
Kela (yksi edustaja)
Keski-Suomen keskussairaala (yksi edustaja)
Kliinisen farmasian seura (yksi edustaja + varajäsen)
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (yksi edustaja)
Pharmac Finland Oy (yksi edustaja + varajäsen)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki (yksi edustaja)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (yksi edustaja)
Rinnakkaislääketeollisuus ry (Teva) (yksi edustaja)
Seitsemän veljeksen apteekki (yksi edustaja)
Suomen Apteekkariliitto (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Farmasialiitto (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Hammaslääkäriliitto (yksi edustaja)
Suomen Lääkäriliitto (yksi edustaja)
Kuluttajaliitto (yksi edustaja)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (yksi edustaja + varajäsen)
Turun kaupungin Lääkeneuvottelutoimikunta (yksi edustaja)
18

Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus (yksi edustaja)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (yksi edustaja)
Boehringer Ingelheim Ky (yksi edustaja + varajäsen)
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry (yksi edustaja)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (yksi edustaja)
Hengitysliitto ry (yksi edustaja + varajäsen)
HUS Apteekki (yksi edustaja)
HUS, SKFY (yksi edustaja)
Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos (yksi edustaja + varajäsen)
Lääketeollisuus ry (yksi edustaja)
Mielenterveyden keskusliitto ry (yksi edustaja + varajäsen)
Munuais- ja maksaliitto (yksi edustaja)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki (yksi edustaja)
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry (yksi edustaja)
Suomen Diabetesliitto ry (yksi edustaja)
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Kilpirauhasliitto ry (yksi edustaja)
Suomen Luustoliitto ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Lääkäriliitto (yksi edustaja)
Kuluttajaliitto (yksi edustaja)
Suomen Sydänliitto ry (yksi edustaja)
Syöpäjärjestöt (yksi edustaja)

Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua
Lääketietokeskus (yksi edustaja)
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry (yksi edustaja + varajäsen)
Allergia-iho-ja astmaliitto (yksi edustaja + varajäsen)
Colores- Suomen suolistosyöpäyhdistys ry (yksi edustaja)
Eläkeliitto ry (yksi edustaja)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (yksi edustaja)
HUS Apteekki (yksi edustaja + varajäsen)
HUS, SKFY (yksi edustaja + varajäsen)
Itä-Suomen yliopisto (UEF) (yksi edustaja)
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Itä-Suomen yliopiston apteekki (yksi edustaja)
Kliinisen farmasian seura (yksi edustaja + varajäsen)
Kuluttajaliitto (yksi edustaja)
Munuais- ja maksaliitto (yksi edustaja)
Orion Oyj (yksi edustaja + varajäsen)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki (yksi edustaja + varajäsen)
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry (yksi edustaja)
Suomen Apteekkariliitto (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Luustoliitto ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (yksi edustaja)
Suomen Lääkäriliitto (yksi edustaja)
Suomen Proviisoriyhdistys ry (yksi edustaja)
Suomen Syöpäpotilaat ry (yksi edustaja)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä
lääkehoidon osaaminen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (yksi edustaja)
Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelut, Essote (yksi edustaja)
Farmasian oppimiskeskus ry (yksi edustaja + varajäsen)
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala (yksi edustaja)
Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta (yksi edustaja)
HUS Apteekki (yksi edustaja + varajäsen)
Itä-Suomen yliopisto / Farmasian laitos (yksi edustaja + varajäsen)
Metropolia Ammattikorkeakoulu (yksi edustaja)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekki (yksi edustaja)
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus (yksi edustaja + varajäsen)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (yksi edustaja)
Rinnakkaislääketeollisuus ry (yksi edustaja)
Sairaanhoitajaliitto (yksi edustaja)
Suomen Diakoniaopisto (yksi edustaja)
Suomen Farmasialiitto (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Lääkäriliitto (yksi edustaja)
Suomen Medisiinariliitto-Finlands Medicinarförbund ry (yksi edustaja + varajäsen)
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Suomen Proviisoriyhdistys ry (yksi edustaja + varajäsen)
Suomen Syöpäpotilaat ry (yksi edustaja)
Tehy ry (yksi edustaja)
Turun ammatti-instituutti (yksi edustaja + varajäsen)
Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala (yksi edustaja)
TYKS, SKFY (yksi edustaja)
Yliopiston Apteekki (yksi edustaja)
Åbo Akademi (yksi edustaja + varajäsen)
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