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Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokous 2  
1.11.2012 klo: 12–15 (Mannerheimintie 103, Amorosa 1&2, 4 krs) 
 
Paikalla: 
Erkki Palva (puheenjohtaja), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Katri Hämeen-Anttila (sihteeri), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Tiina Satti, Lääketeollisuus ry 
Minna Näsänen, Lääketietokeskus 
Saara Venelampi, Yliopiston Apteekki 
Johanna Salimäki, Apteekkariliitto 
Tarja Pajunen, Hengitysliitto ry 
Katariina Kalsta, Yliopiston Apteekki (Viestintätiimin puheenjohtaja) 
Kirsi Sillanpää, Tehy 
Outi Romero, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
 
 
1. Kokouksen avaus ja edellisen muistion läpikäyminen 

Puheenjohtaja Erkki Palva avasi kokouksen klo 12.06. 
 

2. Lääkeinformaation koordinaatioryhmän toimintasuunnitelman hyväksyminen 
Hyväksyttiin koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma liitteessä 1 punaisella merkityin muutoksin. 

 
3. Viestintätiimin perustaminen 

Hyväksyttiin Viestintätiimin kokoonpano: 
Puheenjohtaja: Yliopiston Apteekki, johtaja Katariina Kalsta 
Jäsenet: 
SOSTE, viestinnän asiantuntija Laura Kouri 
Duodecim, viestintäpäällikkö Outi Romero  
Lääketietokeskus, lääkeinformaatioproviisori Hanne Juuti  
Suomen Apteekkariliitto viestintäproviisori Minna Svensk (varahenkilönä viestintäjohtaja Erkki 
Kostiainen) 
Lääketeollisuus ry, viestintäjohtaja Tuomas Nurmela 
Sairaanhoitajaliitto, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Laura Niemi 
Fimea, tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen 
 
Viestintätiimi vastaa lääkeinformaatioverkoston viestinnästä yhteistyössä koordinaatioryhmän 
kanssa. Yksittäiset kehittämisprojektit vastavaat projektien viestinnästä. 
 
Katariina Kalsta vastaa Viestintätiimin kokoon kutsumisesta ensimmäiseen kokoukseen. Katri 
Hämeen-Anttila tulee alustamaan ensimmäisessä kokouksessa lääkeinformaatioverkoston 
toimintaa ja koordinaatioryhmän toimintasuunnitelmaa. 
 
Keskusteltiin koordinaatioryhmän toiveista Viestintätiimille: 
 Verkkoalusta on tärkeä, jotta viestintävastuuta voidaan hajauttaa eri työryhmiin ja saada 

aikaiseksi proaktiivista viestintää. 
 Vastuu viestinnästä tulee olla jokaisella työryhmällä ja työryhmien jäsenillä (esim. muistioiden 

vieminen mahdolliselle verkkoalustalle tulee olemaan kunkin työryhmän vastuulla). 
 Viestinnän tavoitteet täytyy määritellä koordinaatiroyhmässä, viestintätiimi pohtii sopivia 

menetelmiä. 
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 Koordinaatioryhmä toivoo, että Viestintätiimistä tulisi ehdotuksia siitä, mitä kannattaa viestiä 
missäkin verkoston vaiheessa eri kohderyhmille. 

 Todettiin, että lääkeinformaatioverkoston pystyttämisestäkin kannattaa viestiä, ei pelkästän 
toteutuneista toimenpiteistä. Tällainen proaktiivinen viestintä toteuttaa arvoa ”avoimuus”. 

 Viestinnän haasteena on tavoittaa kohderyhmät, jotka eivät ole jo mukana 
lääkeinformaatioverkostossa, esimerkiksi lääkkeiden käyttäjät. 

 Toimintasuunnitelman kohdan 3 Tiedottaminen todettiin olevan hyvä pohja Viestintätiimin 
toiminnan aloittamiselle. 

 
4. Lääkeinformaatioverkoston muut työryhmät ja toimenpide-ehdotusten jakaminen eri 

työryhmiin 
Päätettiin siirtää toimenpide-ehdotusten käsittely tammikuun kokoukseen. 
Koordinaatioryhmän lausuntopyyntöön saatiin 14 lausuntoa (kooste lausunnoista liitteenä 2). 
Lausunnot huomioiden päätettiin kutsua lääkeinformaatioverkoston eri työryhmiin seuraavat tahot: 
 
Tutkimustyöryhmä 
Lääketieteen koulutusyksiköt (kaksi edustajaa + varajäsenet) 
Suomen Kliinisen Farmakologian yhdistys ja Suomen Farmakologiyhdistys (yksi edustaja ja 
varajäsen) 
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) 
Yhteensä 11 jäsentä ja heidän varajäsenensä 
 
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-apteekien 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 (yksi edustaja ja varajäsen) 
SuPer ja Tehy (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kuntaliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
THL (yksi edustaja ja varajäsen) 
Fimea (yksi edustaja ja varajäsen) 
Yhteensä 15 jäsentä ja heidän varajäsenensä 
 
Koulutustyöryhmä 
Lääketieteen koulutusyksiköt (kaksi edustajaa ja heidän varajäsenensä) 
Farmasian koulutusyksiköt (kaksi edustajaa ja heidän varajäsenensä) 
Lääketieteen ja farmasian täydennyskoulutus (Pro Medico ja Farmasian oppimiskeskus) (yksi 
edustaja ja varajäsen) 
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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) 
Suomen sairaanhoitajaliito ja Tehy (yksi edustaja ja varajäsen) 
SuPer ja Tehy (yksi edustaja ja varajäsen) 
Kuntaliitto (yksi edustaja ja varajäsen) 
Fimea (yksi edustaja ja varajäsen) 
Yhteensä 16 jäsentä ja heidän varajäsenensä 
 
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) 
Yhteensä 14 jäsentä ja heidän varajäsenensä 
 
Sihteeri vastaa nimeämispyyntöjen lähettämisestä kokouksessa sovitun mukaisesti. 
 
Keskusteltiin työryhmien toiminnasta: 
 Koordinaatioryhmässä käyttöön otettu toimintatapa, että kaikki kokousmateriaali lähetetään 

sekä varsinaiselle että varajäsenelle otetaan käyttöön kaikissa työryhmissä tiedonkulun 
varmistamiseksi. 

 Koordinaatioryhmä luo toimintaohjeen, jonka mukaisesti kehittämisprojektit pystytetään. Kaikki 
työryhmät noudattavat tätä toimintaohjetta. Tällä pyritään varmiastamaan avoimuus ja kaikkien 
halukkaiden tahojen osallistumismahdollisuus projekteihin. 

 Koordinaatioryhmä edellyttää työryhmiltä kuvausta, miten kukin työryhmä huomioi potilaiden ja 
muiden työryhmän ulkopuolisten tahojen näkökulman toiminnassaan. 

 Voi osoittautua, että työryhmiä täytyy täydentää kauden aikana. Työryhmien kokoonpanot 
arvioidaan kauden lopussa ja kokoonpanoja on mahdollista muuttaa seuraavalle kaudelle. 

 Toimenpide-ehdotusten jakamisesta eri työryhmiin päätetään koordinaatioryhmän tammikuun 
kokouksessa. 

 
Puheenjohtaja ja sihteeri valtuutettiin kutsumaan työryhmät kokoon. Edustajat pyydetään 
nimeämään 15.12.2012 mennessä. Sovittiin, että sihteeri varaa kaikille neljälle työryhmälle 
ensimmäisen kokouksen helmikuun alkuun ja ilmoittaa kokousajasta nimeämiskirjeessä.  
 

5. Toimenpiteet ennen seuraavaa kokousta ja seuraava kokous 
 Sihteeri lähettää nimeämispyynnöt työryhmiin ja pyytää sidosryhmiä ilmoitamaan edustajansa 

15.12.2012 mennessä Fimean kirjaamoon. 
 Sihteeri lähettää viikolla 46 koordinaatioryhmän jäsenille taulukonpohjan, johon kukin 

koordinaatioryhmän jäsen täydentää oman organisaation ehdotuksen toimenpide-ehdotusten 
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priorisoinnista ja siitä, minkä toimenpide-ehdotuksen toteuttamiseen oma organisaatio haluaa 
osallistua. Täytetyt taulukot lähetetään sihteerille vuoden loppuun mennessä. 

 9.11 mennessä voi lähettää sihteerille kommentteja ihmisistä, kenelle nimeämispyyntö 
kannattaa eri organisaatioissa lähettää. 

 Sihteeri lähettää maanantaihin 5.11 mennessä muistion, joka tulee hyväksyä ke 7.11 
mennessä.  

 Fimea julkaisee verkkouutisen työryhmien kokoonpanosta ja Viestintätiimiin valituista 
henkilöistä ke 7.11. Uutisen liitteeksi laitetaan koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma ja 
toisen kokouksen muistio. 

 Sihteeri lähettää kokouskutsun koordinaatioryhmän seuraavaan kokoukseen materiaaleineen 
16.1.2013 

 Seuraava kokous 30.1.2013 klo: 12–15 (Mannerheimintie 103, Amorosa 1&2, 4 krs.) 


