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TIETOA
PÄÄTTÄJILLE
Hanna Kauppisen tutkimustyö
tuo parannuksia sähköiseen
reseptijärjestelmään.

UUSI PUHEENJOHTAJA

Antti Kataja haluaa farmasistien asiantuntemuksen kunnolla käyttöön.

TUNNISTA OSAAMISESI
Omien vahvuuksien hahmottaminen
kantaa hedelmää työelämässä.

HYVINVOIVA IHMINEN
Työhyvinvointi on yksinkertainen asia
- ja samalla oudon monimutkainen.

Raikas helpotus nuhaan
ja poskiontelotulehduksen
oireisiin.
Nuha ja tukkoinen nenä saattavat aiheuttaa paineen tunnetta ja särkyä poskionteloissa. Ota avuksi Otrivin Menthol -nuhasumute. Yksi raikas suihkaus sieraimiin
avaa tukkoisen nenän muutamassa minuutissa ja helpottaa poskiontelotulehduksen oireita – vaikuttaen jopa 10 tuntia.

Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poskiontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta
tarvittaessa korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1-11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1-2,
korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 5 päivän ajan. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa, atrofinen nuha tai ahdaskulmaglaukooma tai jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielualueen leikkaus, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin kanssa tai kysy neuvoa apteekista,
jos käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana. Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista,
poltteluntunnetta nenässä tai pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue
huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetojen lyhennelmä 14.6.2016. Perustuu syyskuu 2015/huhtikuu 2016 päivättyihin valmisteyhteenvetoihin. GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Finland Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai
sille lisensoituja. ©2017 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 10/2017 CHFIN/CHOTRI/0013/17
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PAIKOILLANNE, VALMIIT,
JÄTÄ NIVELKIPU TAAKSESI NYT!

VOLTAREN FORTE ON
12 TUNNIN TÄSMÄHOITO NIVELKIVUN
JA NIVELRIKOSTA JOHTUVAN KIVUN HOITOON.
Nauti liikkumisesta ja aktiivisesta elämästä. Voltaren Forte on
täsmälääke, joka vaikuttaa suoraan kipualueelle. Se lievittää kipua,
vähentää tulehdusta ja edistää kehon paranemista jopa 12 tunnin
ajan. Näin sinulla on jälleen yksi syy vähemmän jäädä paikoillesi.

Liikkumisen iloa.

Voltaren Forte (diklofenaakki) geeli yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun ja
yli 18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin
välein (mieluiten aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille
tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen
aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana sekä imetysaikana vain lääkärin määräyksestä. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä
lieviä ja ohimeneviä antokohdan ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei kiputila parane tai se pahenee viikon käytön jälkeen,
käänny lääkärin puoleen. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste.
Valmisteyhteenvetolyhennelmä 28.2.2017. Perustuu 28.12.2016 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland
Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com.
5/2017 CHFIN/CHVOLT/0018/17
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inusta ei pitänyt tulla farmasistia. Lukion lopussa
olin kiinnostunut toimittajan ammatista ja ehkä
tarkemmin sanottuna urheilutoimittajan ammatista.
Kaverin vinkkaamana päädyin kuitenkin hakemaan
myös farmasialle, sillä luonnontieteet kiinnostivat. Ensimmäisen
vuoden jälkeen palo olikin sitten syttynyt. Voin vain arvailla, että
aktiivisten jäsenten samanlainen palo on johdatellut Farmasialiittoa viimeiset sata vuotta. Se on syntynyt ihmisistä, jotka ovat
olleet ylpeitä ammatistaan ja ovat halunneet edistää työolojaan
sekä vahvistaa ammatillista identiteettiään.
Palataanpa vuoteen 2016. Osallistuin
tuolloin Farmasialiiton ensimmäistä kertaa järjestämään mentorointiohjelmaan.
Minulla oli tiettyjä toiveita tai mietteitä
siitä, mitä tarvitsisin omassa ammatillisessa kasvussa, mutta se, miten saavutLiiton suuntaa ja
taisin haaveeni ja mitä osa-alueita minun
ammatillista
pitäisi vahvistaa, oli epäselvää. Sain menkasvua ohjaamme
toroinnista tukea omaan ammatilliseen
kasvuuni ja sen lisäksi todella paljon uusia
me, jäsenet.
näkökulmia ja ajattelua sen kuuluisan
laatikon ulkopuolelta. Ennen kaikkea sain
tavata uusia hienoja ihmisiä ja pääsin pallottelemaan omaa tulevaisuuttani syvällisesti. Vaikka itse
mentorointiohjelma loppui vuoden 2016 lopulla, on yhteydenpito mentoriini jatkunut tasaisen epätasaisesti. Hänen
kanssaan kävin myös ajatusten vaihtoa ennen kuin tein lopullisen päätöksen hakea nyt alkanutta puheenjohtajuutta. Ehkä
mentorointiohjelmaan osallistuminen ohjasi osaltaan minut
tähän pisteeseen, missä nyt olen.
Liittoja ei taideta mentoroida. Ei ainakaan samanlaisella
ohjelmalla kuin itseäni. Farmasialiiton suuntaa ja ammatillista kasvua ohjaamme me, jäsenet. Farmasialiiton satavuotinen taival ei olisi ollut mahdollinen ilman aktiivisia jäseniä,
joilla on vahva sisäinen palo kehittää alaa ja samalla kehittää
itseään. Meidän kaikkien jäsenten vastuulla on myös jatkaa sillä
samalla palolla eteenpäin, jotta voimme olla ylpeitä ammateistamme ja ammattikunnastamme myös tulevaisuudessa.
Tervetuloa mukaan Farmasialiiton seuraavalle vuosisadalle!

Antti Kataja
puheenjohtaja
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NAPSITUT

155

uutta lääkettä
hyväksyttiin
korvausjärjestelmään
vuosina 2009–2016.
Lähde: Apteekkari 5/2017

PROVIISORI APTEEKISSA
-JULKAISU PÄIVITETTY

LUONTAISTUOTTEILLA JA LÄÄKKEILLÄ VOI
OLLA VAARALLISIA YHTEISVAIKUTUKSIA
LUONTAISTUOTTEIKSI kutsutuilla valmisteilla ja lääkkeillä voi olla
haitallisia, jopa hengenvaarallisia yhteisvaikutuksia. Tämän vuoksi
asiakkaiden kannattaa kertoa avoimesti käyttämistään kasvirohdosvalmisteista ja ravintolisistä, kun he asioivat apteekissa tai lääkärissä, korostaa proviisori Kaisa Salminen Itä-Suomen yliopistossa
tarkastetussa väitöskirjassaan.
Ihmisen elimistö käsittelee samalla tavalla sekä keinotekoista
että luonnollista alkuperää olevat vierasaineet. Vierasaineiden
käsittelyssä keskeisiä ovat maksan lisäksi CYP-entsyymit, jotka
metaboloivat eli muuntavat helpommin poistuvaan muotoon 80
prosenttia markkinoilla olevista lääkkeistä. Yleinen syy lääkeaineiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin on juuri CYP-entsyymien toiminnan estyminen.
Salminen tutki kokeellisesti 49 isokinoliinialkaloidia. Niistä
suurin osa esti merkittävästi erityisesti lääkeaineenvaihdunnalle
keskeisten CYP-entsyymien toimintaa, ja lisäksi tavoilla, joita pidetään kaikkein hälyttävimpinä estotapoina: niin sanotusti aikariippuvaisesti ja entsyymin katalyysistä riippuvaisesti.
Euroopan ja Yhdysvaltojen lääkeviranomaiset ovat ohjeistaneet
lääketeollisuutta kehitettävien lääkeaineiden yhteisvaikutusten ja
metabolian testaamisesta. Myös uusille kasvirohdosvalmisteille
suositellaan mahdollisten lääkeaineyhteisvaikutusten selvitystä.
Salmisen väitöstutkimuksessa kehitettiin kokeellinen menetelmä,
jolla aikariippuvaisia CYP2C19-estäjiä voitaisiin paremmin seuloa
lääkekehityksen varhaisvaiheessa.
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PROVIISORI APTEEKISSA -julkaisu on
saanut täysin uuden ilmeen. Sisältö
on päivitetty vastaamaan tämän
päivän tarpeita. Julkaisu on luettavissa kevään aikana Farmasialiiton
verkkosivuilla. Mukana on myös
videoita, joissa apteekkarit ja proviisorit kertovat proviisorin työstä
apteekissa omasta näkökulmastaan.
Julkaisun tavoitteena on luoda visio
tulevaisuuden apteekista ja proviisorin työstä apteekissa. Kohderyhmänä
ovat proviisorit ja proviisoriopiskelijat.
Helppokäyttöinen julkaisu on kevään
aikana kaikkien jäsenten luettavissa
kirjautumisen jälkeen. Julkaisua ovat
työstäneet Ville Kangas (pj), Marja
Airaksinen, Susanna Puusniekka,
Marketta Hakkarainen, Suvi Luukko,
Inka Puumalainen, Päivi Kuosmanen
ja Sanna Passi Farmasialiiton toimistolta. Lisäksi mukana ovat olleet Jussi
Jukka, Riitta Uusi-Esko, Jaana Meklin
ja Minna Huhta.

NAPSITUT
LAKIMIES VASTAA

Voiko työnantaja muuttaa
yksipuolisesti työsuhteen
ehtoja, esimerkiksi työaikaa
tai palkkaa?

Jaana Meklin

työmarkkinajohtaja

Kuva: Anni Koponen

TYÖSOPIMUS sitoo sekä työnantajaa että työntekijää sellaisena kuin se on tehty. Mikäli työsuhteen
kestäessä tulee tarve muuttaa työsuhteen olennaisia
ehtoja, voi tämä tapahtua joko sopimalla asiasta
työntekijän kanssa tai irtisanomismenettelyä käyttäen.
Selvää on se, että työnantaja ja työntekijä voivat
milloin tahansa muuttaa työsopimusta uudella sopimuksella. Yksipuolisesti työnantaja ei voi muuttaa
työsuhteen olennaisia ehtoja. Tällaisia ehtoja ovat ne,
joista työsopimuksessa on sovittu yksityiskohtaisesti.
Esimerkiksi jos työajaksi on sovittu ma–pe klo 9–16,
työnantaja ei voi yksipuolisesti päättää, että työaika
onkin illalla tai viikonloppuna.
Työnantaja voi muuttaa työsopimuksen ehtoja
yksipuolisesti vain silloin, kun työnantajalla on
koko työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava
syy. Tällöin muutokset tulevat voimaan työntekijän
irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisperuste voi
olla taloudellinen ja tuotannollinen tai se voi johtua
työntekijästä itsestään. Myös työsopimuksen purkuperuste oikeuttaa työsuhteen ehtojen
muuttamiseen. Tällöin työnantaja
voi työsopimuksen päättämisen
sijasta muuttaa sopimuksen ehtoja.
Käytännössä tämä toimii niin, että
työnantaja irtisanoo työsopimuksen
ja tarjoaa sitten tilalle uutta työsopimusta eri ehdoin.
Työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen

osa-aikaiseksi työntekijän irtisanomisaikaa noudattaen vain, jos hänellä on taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste.
Työnantajan oikeutta alentaa palkkaa työtehtävien säilyessä ennallaan rajaa korkeimman oikeuden
tulkintakäytäntö, jonka mukaan palkan alentamiseen
ei riitä pelkästään se, että työnantajalla on taloudellisista syistä johtuva peruste irtisanoa työntekijöitä,
vaan lisäksi palkan alentamisen on yhdessä muiden
käytettävissä olevien tervehdyttämistoimenpiteiden
kanssa oltava välttämätöntä toiminnan edellytysten
turvaamiseksi. Palkkojen on muutoksen jälkeenkin
vähintään täytettävä asianomaisen alan yleissitovassa työehtosopimuksessa määrätty vähimmäistaso.
Työsuhteessa noudatetut ehdot voivat muuttua
työnantajaa sitoviksi myös vakiintuneen käytännön
kautta. Esimerkiksi palkanlisää, josta ei ole mainintaa
työsopimuksessa, mutta jota on maksettu useita
vuosia, ei voida poistaa työnantajan yksipuolisella
päätöksellä. Ehdon vakiintumiseen vaikuttavat paitsi
käytännön ajallinen kesto myös se, missä muodossa
etu on työntekijöille myönnetty.
Liikkeen luovutuksessa työnantajan oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle.
Uudella työnantajalla ei ole parempaa oikeutta
työsuhteen ehtojen muuttamiseen kuin vanhalla
olisi ollut.
Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla
oikeus tehdä tilapäisiä ja lyhytaikaisia tai vähäisiä
muutoksia työntekijän työtehtäviin. Mitä väljemmin työsopimuksessa on määritelty työtehtäviä tai
esimerkiksi työnteon paikka, sitä suurempi mahdollisuus työnantajalla on työnjohto-oikeutensa puitteissa määrätä näistä asioista.
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NAPSITUT
DANSKE BANKILTA LIITON
JÄSENILLE HUOMATTAVA
ASUNTOLAINAETU
DANSKE BANK tarjoaa Farmasialiiton jäsenille automaattisen alennuksen asuntolainan
marginaalista*. Liiton jäsenenä asuntolainaa
saa edullisemmin kuin ilman liiton jäsenyyttä**. Asuntolainasta ei myöskään peritä
toimitusmaksua eikä järjestelypalkkiota.
*Jos asiakas ottaa 170 000 euron lainan, lainaaika olisi 20 vuotta ja lainan viitekorkona käytetään
12 kk Euribor-korkoa, olisi lainan kokonaiskorko 1,25
% (Kuluttajansuojalain mukaan laskettu todellinen
vuosikorko 1,36 %). Luoton ja muiden luottokustan-

TYÖNANTAJIEN HUOLEHDITTAVA
HENKILÖSTÖN ROKOTUSSUOJASTA
POTILASTILOISSA
MAALISKUUSSA 2018 tulee voimaan tartuntatautilain 48 §, joka

koskee työntekijän ja opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Pykälän perusteella rokottamatonta henkilöstöä voi
työskennellä vain erityisestä syystä asiakas- ja potilastiloissa, joissa
hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita potilaita
tai asiakkaita. Vastuu on työnantajalla.
Erityinen syy voi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa käytettävissä ei ole muuta ammattitaitoista henkilökuntaa, uusi työntekijä on
saatava nopeasti töihin tai työntekijällä on yliherkkyys rokotteelle.
Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Hoitohenkilöstön
rokottamisen on osoitettu vähentävän potilaiden sairastuvuutta
ja kuolleisuutta. Lähde: stm.fi

LÄÄKEHOIDON ARVIOINNIN
OSAAMISTAVOITTEET LAADITTU
FARMASIAN ALAN toimijat ovat yhteistyössä laatineet osaamistavoitteet lääkityksen tarkistukselle, lääkehoidon arvioinnille ja lääkehoidon kokonaisarvioinnille. Osaamistavoitteet löytyvät farmaseuttisesta aikakauskirja Dosiksesta 3/17, jossa Apteekkien Ammatillisen
Toiminnan Edistämisen -työryhmä (AATE) on ne kuvannut.
Osaamistavoitteiden laatimisen taustalla on esiin noussut tarve
saavuttaa tarvittava osaaminen lääkehoidon arvioinneissa (LHA)
farmasian perusopinnoissa. Keskusteluun ovat nousseet myös vaihtoehtoiset reitit hankkia LHA-osaaminen ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) osaaminen. Lähde: dosis.fi

LÄÄKETIETOA ERITYISRYHMISTÄ
OMINA KOKONAISUUKSINAAN
DUODECIM lääketietokantaan on koottu omiksi kokonaisuuksikseen tiedot lääkkeen vaikutuksesta seksuaalisuuteen, lääkkeiden
annostuksesta vastasyntyneille ja lapsille sekä lääkityksen haittakuormasta vanhuksille. Taustalla on kokemus siitä, että lääkkeen
virallisesta valmisteyhteenvedosta ei aina löydy riittävästi tietoa
liittyen lapsiin, seksiin tai vanhuksiin.
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nusten yhteismäärä 194 228,96 euroa, sis. Järjestelypalkkion 1 020 euroa ja automaattisen tiliveloituksen maksun 2,70 euroa/maksuerä,
maksuerien lukumäärä 240 kpl. (Tiedot
15.12.2017 tilanteesta)
**Lainaa hinnoiteltaessa huomioidaan voimassa olevat minimimarginaalit. Lainatarjouksessasi näet
hinnan sekä liiton jäsenenä että ilman
jäsenyyttä.

VAIKUTTAVUUDEN TALO
TUKEE SOTE-PALVELUJEN
KEHITTÄMISTÄ
HYVINVOINTIIN ja terveyteen liittyvien
palvelujen kehittäminen edellyttää tietoa niiden vaikuttavuudesta. Itä-Suomen
yliopistoon on perustettu Vaikuttavuuden
talo, joka edistää alan monitieteistä tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista
hyödyntämistä. Vaikuttavuuden talo on
laaja, valtakunnallinen vaikuttavuusosaamisen yhteistyöverkosto.
Lukuisat tutkimusryhmät Itä-Suomen
yliopistossa tutkivat vaikuttavuutta muun
muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen,
lääkehoidon, johtamisen, kustannusvaikuttavuuden sekä hyvinvointi- ja terveyspolitiikan näkökulmasta. Vaikuttavuuden talo
yhdistää nämä toimijat ja edistää tutkimustoimintaa ja yhteistyötä myös kansallisten
ja kansainvälisten kumppanien kanssa.
Vaikuttavuuden talo tuottaa vaikuttavuuden tutkimukseen perustuvaa tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palvelujen
kehittämiseksi ja päätöksenteon sekä sosiaalija terveyspalvelujen integraation tueksi.
Lähde: uef.fi

HÄN

TEKSTI DIANA TÖRNROOS | KUVAT JUHO KUVA

Pohjalaisella otteella
jäsenten eduksi
DIPLOMAATTINEN IHMINEN, joka kuuntelee kaikkia – mutta
jonka pohjalaisuus näkyy, kun on suoran puhumisen aika. Tällaisen hallituksen puheenjohtajan Farmasialiitto sai vuoden alussa
Antti Katajasta.
Sekä kuuntelua että puhumista tarvitaan, kun liitto puheenjohtajansa johdolla pyrkii palvelemaan jäsenistöä kaikissa
tilanteissa. Farmasialiitto ajaa ensinnäkin jäsentensä etuja työmarkkinoilla: esimerkiksi neuvottelee apteekkien työnantajien
kanssa, kouluttaa luottamusmiehiä ja antaa työsuhdeneuvontaa. Ja toiseksi liitto korostaa ja kehittää jäsentensä ammatillista roolia, mistä puhuttaessa Katajan ääneen tulee lisäkierros
painavuutta ja hehkua.
– Farmasialiiton, ja minun puheenjohtajana, tulee pitää
farmaseuttien ja proviisoreiden osaamista näkyvillä ja tuoda
sitä myös osaksi moniammatillista yhteistyötä. Tässä on viime
vuosina tapahtunut hyvää kehitystä, jota nyt jatketaan, tuore
puheenjohtaja korostaa.
Kataja nostaa hyvän kehityksen merkiksi loppuvuoden 2017
uutisen, jonka mukaan HUSin syöpäklinikalle tulee klinikkaproviisorin virka.
– Kuitenkin edelleen on tunne, että jäsenistömme asiantuntemusta ei hyödynnetä tarpeeksi. Kliinisessä farmasiassa
lääkehoidon kokonaisarviointi on loistava esimerkki. Enemmän
pitäisi päästä siihen, että potilas katsottaisiin farmasistien
kokemuksella kokonaisuutena, lääkelista käytäisiin läpi, potilas
haastateltaisiin ja lääkärin kanssa keskusteltaisiin mahdollisista
ongelmakohdista. Tällaista asiantuntemuksen hyödyntämistä
tulisi ehdottomasti laajentaa.
Farmasialiiton äänen tulee kuulua lujana erityisesti lääkehuoltoa koskevissa asioissa. Vaikka eteenpäin on menty, Katajan
mieltä askarruttaa huoli, että isoja ratkaisuja tehdään vajavaisten tietojen varassa ja vajavaisin näkökulmin.
– Siksi tehtäväni on jatkaa keskusteluja viranomaisten, kansanedustajien, ministereiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Meidän jäsenemmehän työskentelevät paitsi apteekeissa myös
yliopistoissa, sairaaloissa ja lääketeollisuudessa. Tämä kaikki
asiantuntijuus pitää saada käyttöön päätöksenteossa.
Lähiajan töistä uusi puheenjohtaja nostaa esiin nopeasti
lähestyvät maakuntavaalit. Niihin hän toivoo Farmasialiiton
jäsenistöstä hyviä ehdokkaita.
Antti Kataja on myös opiskelija: hän opiskelee terveystaloustiedettä. Opintojen pariin hänet houkutteli työ Farentalla, jossa
lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasiat johdattivat käsittelemään
kustannusvaikuttavuustietoja. Niitä tarvitaan myös sote-uudistuksen yhteydessä.
– Rehellisesti täytyy todeta, että opinnot jäivät taka-alalle,
kun tytär syntyi puolisentoista vuotta sitten, Kataja hymyilee.
– Viime syksyn tein töitä 60-prosenttisesti ja vietin aikaa
tyttären kanssa, kun proviisori-vaimoni palasi työelämään
elokuussa. Nyt puheenjohtajan tehtävä tulee viemään kaiken
työaikani. Opinnot jatkuvat sopivassa raossa.

2000
merkkiä

ANTTI KATAJA, 35
• Farmasialiiton hallituksen puheenjohtaja alkaen 1.1.2018
• Syntynyt Seinäjoella, asuu Espoossa
• Farmaseutti 2005, Kuopion yliopisto
• Proviisori 2011, toksikologi 2011,
Itä-Suomen yliopisto
• Terveystaloustieteen opintoja alkaen
2013
• Kuopion yliopiston apteekki sekä
Kuopion lääkeinformaatiokeskus
2005–2010,
Farenta: lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasiantuntija 2011–2017
• Perhe: vaimo ja pieni tytär
• Harrastukset: lenkkeily, uinti ja
kuntosali tyttären sallimissa rajoissa.
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ASIAKAS APTEEKISSA

TEKSTI JULIA MONOLA JA LAURA MUHONEN

Keratiitti eli sarveiskalvon tulehdus on silmän
etummaisen, kirkkaan
valoa taittavan, osan
tulehdustila. Keratiitin yleensä aiheuttaa jokin herpesvirus, mutta jos
piilolinssien käyttö on aiheuttanut
vaurioita sarveiskalvoon, tulehdus voi
olla myös bakteeriperäinen. Piilolinssien pitkäaikaisessa käytössä sarveiskalvotulehduksen riski voi kasvaa jopa
yli viisin kertaiseksi, jos piilolinssejä
käytetään myös nukuttaessa verrattaessa henkilöön, joka ei käytä piilolinssejä. Piilolinssien käyttäjällä tavallisin
aiheuttaja on pseudomonas aeruginosa
-bakteeri. Bakteerin aiheuttaman keratiitin oireita voivat olla rikan tunne silmässä, silmäsärky, näön heikkeneminen, silmän punoitus ja valonarkuus.
Lääkitys aloitetaan heti taustatietojen
ja oireiden perusteella, mutta lääkityksen sopivuus varmistetaan bakteeriviljelyllä.

Lääkitys

Lääkärissä todettiin vasemman silmän
sarveiskalvolla pientä pistemäistä
eroosiota, useita pieniä keratiittipisteitä sekä stroomasamentumaa. Löydökset havaittiin tiputtamalla silmään
tippa fluoreseiinia sekä katsomalla
silmää sinivalolla. Tavalliset bak-

*
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teerit eivät pysty aiheuttamaan
tulehduksia sarveiskalvolla, vaan
ne vaativat vaurion sarveiskalvon
pinnassa. Piilolinssien käyttö, ajoittainen kuivasilmäisyys sekä hiihtolenkki tuulessa, luultavasti edesauttoivat eroosion syntymistä, jolloin
bakteeri pääsi infektoimaan vaurioituneen sarveiskalvon.
Lääkkeeksi bakteeritulehdukseen
määrättiin levofloksasiini- ja tobramysiini- silmätippoja. Lisäksi
piilolinssin käyttö piti lopettaa
vasemmassa silmässä vähintään
kuukauden ajaksi sekä käyttää
silmiä kostuttavaa geeliä useasti päivässä. Pseudomonas aeruginosa voi
olla resistentti monille mikrobilääkkeille, mutta Suomessa tavattavat
kannat ovat yleensä herkkiä fluorokinoloneille ja aminoglykosideille.
Lieviä infektioita voidaan hoitaa
käyttämällä vain toista antibioottia,
mutta vakavammissa ja hoitoresistensseissä tulehduksissa käytetään
yleensä näiden yhdistelmähoitoa.
Levofloksasiini kuuluu fluorokinoloneihin, jotka ovat bakteereja
tappavia mikrobilääkeryhmä. Fluorokinolonit ovat yleensä melko
hyvin siedettyjä. Oikein annosteltaessa silmään yleisimmät haittavaikutukset ovat silmän kirveleminen
ja näön hetkellinen heikkeneminen.
Yleensä kuuri kestää viisi päivää.
Tobramysiini kuuluu aminoglykosideihin, jolloin niiden vaikutusmekanismina on bakteerien proteiinisynteesin häiritseminen sitoutumalla
ribosomien proteiineihin. Systeemisiä haittavaikutuksia silmätippojen käytöstä ei ole havaittu,
koska tobramysiini imeytyy heikosti
sarveiskalvon ja sidekalvon läpi.
Tavallisempia haittoja voivat olla
paikalliset haitat silmän pinnalla,
kuten silmän kutina, punoitus tai

kyynelvuoto. Eveliina käytti tobramysiini-silmätippaa kaksi kertaa vuorokaudessa viikon ajan.
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ASIAKASNEUVONNASSA
MUISTETTAVAA

• Hoidon onnistuminen tarkistetaan
kontrollikäynneillä.
Tulehdus voi jättää arven
sarveiskalvolle ja näön tarkkuus
saattaa heikentyä pysyvästi
Hyvällä linssihygienialla ja taukopäivien pitämisellä tulehdusriski pienenee
Piilolinssejä ei tule käyttää,
jos kärsii vaikeasta kuivasilmäisyydestä tai allergisista
silmäoireista
Silmätipat tiputetaan silmän sidekalvopussiin annetun ohjeen
mukaan. Pullon tiputus kärki
ei saisi koskettaa silmäluomia,
jotta pullossa oleva lääke ei
kontaminoituisi
Tipan laiton jälkeen silmäkulmaa painetaan noin minuutin
ajan silmän ollessa kiinni, jotta
lääke ei valuisi kyynelkanavaan
Jos käytössä on kaksi tai useampia silmätippavalmisteita,
annosteluiden välissä tulee olla
vähintään 15 min
Silmätippoja ei tule käyttää
piilolinssien kanssa, koska lääkeaine ja säilöntäaineet voivat
imeytyä linssiin ja aiheuttaa
allergisia ja toksisia reaktioita
Joitakin silmälääkevalmisteita
voidaan käyttää piilolinssien kanssa, joten valmisteen
sopivuus kannattaa varmistaa
farmaseutilta ennen käyttöä

Lähteet: Duodecim -Lääketieto. Haettu internetistä 17.1.2017. www.terveysportti.fi, Kari O: Piilolasien käyttäjän kipeä silmä.
Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 3.6.2016, Haavisto A, Leivo T, Uusitalo M: Akuutti silmävamma – kuinka hoidan?
Suomen Lääkärilehti 2012;67(49):3659-3664, Holopainen J, Mattila J: Piilolinssien käyttöön liittyvät sarveiskalvontulehdukset.
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2013;129(18):1901-7, Holopainen J, Pakkala A: Sarveiskalvon haavaumat ja keratiitti.
Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 28.5.2013, Oftaquix 5 mg/ml silmätipat- pakkausseloste, Santen Oy 2013

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat lääkehoito-opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkistavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.
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Urheilullinen
Eveliina Eläväinen
hakeutui päivystyk‑
seen hiihtolenkin
jälkeen, kun hänen
vasenta silmäänsä
alkoi kirvellä. Eveliina käyttää
yötä päivää kuukausipiilolins‑
sejä sekä kärsii ajoittain kuivista
silmistä.

PUHEENJOHTAJALTA
JÄSENMAKSUT KUNTOON
VUODEN 2018 jäsenmaksulaskut on lähe-

tetty viikolla 1. Viitenumero muuttuu
vuosittain, joten muista päivittää muuttuneet numerot esimerkiksi tallentamiisi laskupohjiin. Oikean viitenumeron
käyttäminen varmistaa, että jäsenmaksusi
kirjautuvat oikein ja pidät näin jäsenyytesi
voimassa.
Alennetun jäsenmaksun hakemukset
vuodelle 2017 tulee toimittaa jäsenpal‑
veluun 28.2.2018 mennessä. Hakemuksen voit tehdä sähköisesti kirjautumalla
verkkosivuillamme Jäsentietosi-palve‑
luun tai sähköpostitse osoitteeseen:
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.
Mikäli sinulla on kysyttävää jäsen‑
maksuihisi liittyen tai mikäli et ole vielä
saanut laskuasi, voit olla yhteydessä
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.

Jäsenkortti 2018

Mobiilijäsenkorttimme voimassaoloaika
on päivitetty korttiin automaattisesti. Jos
sinulta kortti puuttuu, voit pyytää latauslinkin jasenpalvelu@farmasialiitto.fi.
Jäsenpalvelusta saat myös paperisen
jäsenkortin, jos sinulla ei ole mahdollisuutta ladata mobiilijäsenkorttia.

RIPULILÄÄKKEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ LISÄÄNTYNEITÄ
KUOLEMIA RUOTSISSA
RUOTSIN VIRANOMAISTEN mukaan viime
vuonna 11 ihmisen epäillään kuolleen loperamidin tai sen ja muiden aineiden yhteisvaikutuksen vuoksi. Kuolemantapausten
määrä on kasvanut viime vuosina. Aiheen
nosti esiin Ruotsin radion Ekot-ohjelma.
Opioideihin kuuluvaa loperamidia on
useissa reseptivapaissa ripulilääkkeissä
kuten Imodiumissa, jota myydään myös
Suomessa. Ohjeiden mukaan annosteltuna loperamidi on vaaratonta, mutta
suurina määrinä se voi aiheuttaa vakavia
sydänoireita, amerikkalaiset lääkeviranomaiset ovat varoittaneet.
Apteekkarilehden toukokuussa 2017
tekemän kyselytutkimuksen mukaan
loperamidin epätarkoituksenmukaiseen
käyttöön puututaan apteekeissa usein.
Kyselyn mukaan suomalaiset tuntuvat
luulevan, että loperamidia voi käyttää
jatkuvasti ripulin hoitoon. Pitkittynyt ripuli
vaatii kuitenkin aina lääkärin hoitoa.
Lähde: apteekkari.fi

Katseet
tulevaisuuden
maakuntiin

V

iime marraskuussa alkaneesta edustajiston nelivuotiskaudesta on odotettavissa mielenkiintoinen. Tulevan
kauden aikana tulemme ottamaan kantaa moniin
ajankohtaisiin lääkepoliittisiin kysymyksiin.
Maassamme on käynnistynyt myös julkisen hallinnon uudelleenjärjestely, maakunta- ja sote-uudistus. Hallinto jakautuu jatkossa kolmeen tasoon, valtioon, maakuntaan ja kuntaan. Tehtäväjako näiden välillä muuttuu. Maakunnille siirtyy vuoden 2020
alusta lukuisia tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä, aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta ja TE-toimistoilta. Nykyisin kuntien
järjestämät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden
2020 alusta itsehallinnollisten maakuntien vastuulle. Samalla
uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, rahoitus ja
palvelut. Järjestelyllä haetaan kustannustehokkuutta ja palvelujen parempaa saatavuutta koko maassa.
Edessämme ovat ensimmäiset maakuntavaalit, jotka pidetään
18 maakunnassa näillä näkymin ensi lokakuussa. Tarjolla on mielenkiintoisia ja vastuullisia paikkoja maakuntavaltuustoissa, jotka
vastaavat maakunnallisista itsehallintoalueista. Farmasian väellä
on nyt tuhannen taalan paikka osallistua maakuntavaaleihin ja
maakunnissa käytäviin keskusteluihin. Meillä on nimittäin tarjota
erinomaista osaamista joka tuo kaivattua kustannustehokkuutta
terveydenhuoltoon.
Pyrkimyksenä onkin saada farmasisteja ehdokkaiksi maakuntavaaleihin mahdollisimman monessa maakunnassa. Tärkeää on
verkostoituminen maakunnissamme ja osaamisemme esilletuominen sote-uudistuksessa. Tämä varmistaa meille näkyvän
osan myös tulevaisuuden terveydenhuollossa.
Haasteena osaajillemme on aktivoituminen, keskusteluun
ja tilaisuuksiin osallistuminen maakunnallisella
tasolla. Oman mukavuusalueensa ylittäminen ja
yhdessä muiden kanssa toimiminen on mielenkiintoista. Se rikastaa ajatteluamme ja tuo
arvokasta yhteisöllisyyttä meille. Yhdessä
tekeminen ja asioiden työstäminen osapuolien
näkemykset huomioiden on tärkeä osa yhteiskuntamme toimivuutta ja menestystä myös
tulevina vuosina.
Nämä taidot, kuunteleminen, arvostaminen ja
yhteisen näkemyksen hiominen ovat myös
uuden edustajiston ensimmäisen kokouksen jälkeen todettavissa. Kiitokset
siitä jokaiselle edustajiston jäsenelle,
me teemme farmasian osaajille
hyvää tulevaisuutta yhdessä.

Katja Tanskanen
Suomen Farmasialiiton
edustajiston puheenjohtaja
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EETTINEN PÄHKINÄ

Vastauksen on kirjoittanut
Apteekkien ammattieettinen neuvottelukunta.

PÄHKINÄ:

Miten varmistua lääkitysturvallisuudesta, kun potilas
hakee vahvoja kipulääkkeitä ja jääkaappisäilytystä
vaativia syöpälääkkeitä vahvasti päihtyneenä,
epämääräisessä seurassa?
Syöpää sairastavalle asiakkaalle on
määrätty oksikodonia voimakkaisiin
kipuihin. Asiakas asioi meillä monesti
vahvassa humalassa ja epäilystä herättävien asiamiesten kanssa. Mikäli asiakas on ollut vahvasti päihtynyt, emme
ole toimittaneet oksikodonia, vaan
olemme pyytäneet häntä palaamaan
apteekkiin myöhemmin. Pidämme
melko varmana, että ainakin osa asiakkaalle toimitetuista oksikodoneista
päätyy ”kavereille”, joista esimerkiksi
yksi yritti hiljattain ostaa stoppipussin
(rahat eivät kuitenkaan riittäneet).
Jotkut lääkärit iteroivat tämän
asiakkaan oksikodonireseptit, mutta
ainakin yksi lääkäri kirjoittaa lääkettä
ilman iterointia. Tällä lääkärillä on
ilmeisesti jokin yhteys, ehkä sukulaisuussuhde, yhden asiakkaan seurassa
esiintyvistä ”kavereista” kanssa.
Kun kyseiselle lääkärille soitettiin
tästä potilaan tilanteesta, totesi hän,
että kovista syöpäkivuista kärsivälle
asiakkaalle saa toimittaa oksikodonia,
vaikka hän olisi miten humalassa.
Hän sanoi, että päihtyneelle ei saa
myydä alkoholia, mutta lääkkeitä kyllä
saa, ja hän kantaa asiasta vastuun.
Lääkäri kertoi myös, että on jokseenkin lääketieteellinen ihme, että potilas
on ylipäätään enää elossa.
Kun tiedustelin, mitä teemme
sille, että asiakkaalle määrättyjä
kipulääkkeitä menee muihin suihin,
kertoi lääkäri määräävänsä lääkettä
jatkossa pienempinä annoksina viikon
välein toimitettavaksi. Lääkäri myös
lupasi ottaa asiakkaaseen yhteyttä
ja painottaa, kenelle oksikodonit on
tarkoitettu.
Tämän puhelun jälkeen asiakas
hävisi hetkeksi ja kävi ilmeisesti muissa
apteekeissa. Seuraavalla kerralla meillä asioidessaan hänellä oli jälleen eri
lääkärin määräämä oksikodoniresepti,
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ilman toimitusrajoituksia. Asiakas oli
onneksi sen verran päihtynyt, että ei
ollut tajunnut vaatia suuria määriä.
Lääkkeen määrännyt lääkäri saatiin
kiinni ja hän lupasi muuttaa seuraavana päivänä resepteihin toimittamista
koskevat rajoitukset. Mutta jälleen
asiakasta odotti ulkona hämärän näköinen kaveri, joten pahoin pelkäämme, että nämäkin tabletit menivät
ainakin osittain muille.
Oksikodonin lisäksi asiakas hakee
kalliita syöpälääkepistoksia humalassa.
Uskaltaako tällaisia kalliita, jääkaapissa
säilytettäviä pistoksia luovuttaa hänelle, jottei lääke katoa tai sitä säilytetä
epäasianmukaisesti ja lääkitysturvallisuutta vaarantavalla tavalla?
Me olemme tällä hetkellä aika
aseettomia, emmekä tiedä, mitä
voisimme tehdä.
Kysymys sisältää useamman eettistä
pohdintaa vaativan kohdan. Ensimmäiseksi kysyjä pohti sitä, voiko vahvasti
päihtyneelle henkilölle toimittaa
huumausainetta sisältävää lääkevalmistetta. Apteekissa on aiemmin
kehotettu asiakasta asioimaan selvänä, ja on kieltäydytty toimittamasta
oksikodonia asiakkaan ollessa vahvassa
humalassa. Vaikuttaa siltä, että asiakkaalla on alkoholiongelma, mutta hän
tarvitsee vahvat syöpäkipulääkkeensä.
Yksi asiakasta hoitavista lääkäreistä on
todennut kantavansa vastuun alkoholin ja oksikodonin yhteiskäytön mahdollisista seuraamuksista. Näin ollen
lääkkeen toimittamisen osalta apteekki
on neuvottelukunnan mielestä tehnyt
voitavansa, edellyttäen, että lääkeneuvontavelvoite hoidetaan aina
asianmukaisesti.
Kysyjä myös epäilee, että ainakin
osa asiakkaalle toimitetusta oksikodonista päätyy hänen ympärillään pyöri-

välle porukalle. Neuvottelukunnassa
ongelma tunnistettiin: kun sähköisten
reseptien väärentäminen on mahdotonta, on huomattu, että syöpäpotilaiden seuraan liimautuu helposti
uusia tuttavuuksia opioidien saamisen
toivossa. Päihtynyt potilas ei välttämättä huomaa, välitä tai koe tulevansa
hyväksikäytetyksi, vaikka osa hänen
lääkkeistään menisikin ”kavereille”.
Lääkkeen määräämisen osalta ongelmana on näissä tapauksissa se, että
vaikka osa lääkäreistä iteroi reseptit ja
rajoittaa näin kerralla saatavaa määrää,
vahvoja kipulääkkeitä kuitenkin määrää
potilaalle useampi lääkäri. Apteekin
henkilökunta on hankalan tehtävän
edessä, jos se yrittää yksin pitää toimitettavat lääkemäärät potilaan tarvetta
vastaavina, yrittää estää huumausainelääkkeiden valumisen vääriin käsiin ja
samalla huolehtii siitä, ettei potilas jää
ilman hänelle tärkeitä lääkkeitä.
Apteekilla on paitsi eettinen, myös
säädöspohjainen velvollisuus puuttua
lääkkeiden epäiltyyn väärinkäyttöön.
Asiakkaalla on todennäköisesti syövän
hoidosta vastaava lääkäri, johon
apteekki voisi vielä yrittää ottaa
yhteyttä. Yhteydenotto olisi hyvä
tehdä, jos mahdollista, salattua
sähköpostia käyttäen ja lukukuittauksen vastaanottotoimintoa käyttäen.
Olisiko apteekkisopimusmenettely
mahdollinen tämän potilaan kohdalla,
jolloin opioidilääkityksen määräämisestä vastaisi yksi lääkäri ja toimittamisesta yksi apteekki? Lääkäriltä voisi
myös kysyä, onko potilas kykenevä
vahvassa humalassa ollessaan jääkaappisäilytystä vaativien syöpälääkkeidensä asianmukaiseen hallintaan
ja hoidon toteuttamiseen, vai onko
tarpeen miettiä näiden osalta muita,
esimerkiksi kotihoidon kanssa tehtäviä
järjestelyjä.
Apteekilla on salassapitovelvollisuus potilasta koskevissa tiedoissa.
Jos näyttää siltä, että apteekin ympäristössä kokoontuvassa porukassa käydään lääkekauppaa, voi kuka tahansa,
myös apteekin työntekijä, ilmoittaa
tästä havainnosta virkavallalle. Tieto
siitä, mitä lääkkeitä on toimitettu ja
kenelle, on kuitenkin pidettävä salassa.

NAPSITUT

Teksti: Diana Törnroos Kuva: Juho Kuva

Paljon antaneena
uusiin haasteisiin
JOULUKUUN viimeisenä päivänä
päättyi paitsi vuosi 2017 myös Kirsi
Kvarnströmin puheenjohtajakausi
Farmasialiiton hallituksessa. Kuluneen
neljän vuoden aikana on tapahtunut
paljon: liiton ääni kuuluu lujempana
kuin aiemmin, media ottaa uudella
tavalla yhteyttä ja pyytää näkemyksiä
ja poliitikot sekä sidosryhmät kysyvät
mielipiteitä ja keskustelevat.
Ennen kaikkea farmaseuttien ja
proviisoreiden laaja osaaminen on
tullut ymmärretyksi toisin kuin ennen.
– Lähdin aikanaan ehdolle juuri
siksi, että halusin tuoda esiin alamme
ihmisten laajaa asiantuntemusta.
Näin, että olemme ehdottomasti
alikäytetty ammattiryhmä, Kvarnström
sanoo.
– Halusin lisätä näkyvyyttämme
myös mediassa. Tavoitteena oli, että
Farmasialiitto olisi ensimmäinen
taho, johon otetaan yhteyttä lääkkeisiin liittyvissä asioissa. Olen päässyt
lukuisia kertoja kertomaan televisiossa,
radiossa ja printtimediassa siitä, miksi
osaamistamme on syytä hyödyntää.
Kun maan hallitus otti ensimmäistä
kertaa hallitusohjelmaansa lääkehuollon kokonaisarvioinnin ja rationaalisen
lääkehoidon edistämisen, liitossa hurrattiin. Hallituksen apteekkilinjaukset
Kvarnström koki yhtenä puheenjohtajauransa huippuhetkistä.
– Ne olivat melkein yksi yhteen
Farmasialiiton tavoitteiden kanssa.
Näimme, että vaikutustyö oli todella
kantanut hedelmää.
Moniammatillisuus on hänen
puheenjohtajakaudellaan ottanut isoja

harppauksia eteenpäin. Lääkäriliiton
kanssa vuonna 2013 startattu moniammatillinen hanke on vakiintunut
ajan myötä yhteistyömuodoksi.
– Olemme tuoneet muun muassa
seminaareissa ja Lääkäripäivillä esiin
case-esimerkkejä farmaseutti/proviisori-lääkärityöpareista: kuinka se
tukee lääkäreitä esimerkiksi päätöksenteossa. Viime kädessähän kyse
on aina potilaan edusta.
Alan kehityksen Kvarnström näkee
myönteisenä. Digitalisaatio avaa uusia
mahdollisuuksia ja antaa farmaseuteille ja proviisoreille mahdollisuuden
keskittyä asiantuntijatyöhön nykyistä
enemmän. Tarve alan ammattilaisiin
vain kasvaa uusien teknologioiden ja
lääkekehityksen myötä. Liiton tehtävänä onkin vaikuttaa muun muassa
koulutuspolitiikkaan sen varmistamiseksi, että maassa riittää oikeanlaista
osaamista.
Kirsi Kvarnström toteaa saaneensa
puheenjohtajuudesta valtavan paljon:
laajan kokonaiskuvan alasta, korvaamattoman johtamiskokemuksen,
verkostoja ja hyviä ystäviä. Tämän
vuoden alusta hän on toiminut HUSApteekissa osastofarmasiaprosessista
ja osastofarmasian kehittämisestä
vastaavana proviisorina Helsingin,
Uudenmaan ja Kymenlaakson alueilla.
Osaamista korostava ja kehittävä työ
on eräänlainen jatkumo puheenjohtajakaudelle.
Farmasialiitto taas sai Kvarnströmistä täysillä asialleen antautuneen
puheenjohtajan. Työtunteja ei laskettu – niinpä hän ajoikin viime kevään

– Toivon, että Farmasialiitto jatkaa
vahvalla linjalla. Uskon sen olevan hyvissä
käsissä, edellisen kauden puheenjohtaja
Kirsi Kvarnström sanoo.

edustajistossa läpi tehtävän muuttamisen 100-prosenttiseksi. Hän itse kun
sinnitteli puheenjohtajuudessa työn
ohessa 50-prosenttisella työajalla.
Kvarnströmin työ farmasian
ammattilaisten hyväksi on huomioitu
myös STM:ssä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lähetti
joulukuussa Kvarnströmille tervehdyksen Farmasialiiton hyväksi tehdystä
arvokkaasta työstä.
Nyt Kirsi Kvarnström nauttii siitä,
että hänellä on pitkästä aikaa omaa
aikaa.
– Sitä aion käyttää muun muassa
väitöskirjani kirjoittamiseen.

Farmasialiitto vieraana Linnan juhlissa
Kirsi Kvarnström, Farmasialiiton puheenjohtaja 2014–2017, osallistui puolisonsa Stig Kvarnströmin kanssa tasavallan presidentin Sauli Niinistön Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavastaanotolle Helsingissä 6. joulukuuta 2017.
Kutsu itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle oli suuri kunnianosoitus puheenjohtajuutensa jättävälle Kvarnströmille, Suomen Farmasialiitolle ja kaikille farmasian asiantuntijoille. Kiitämme presidentti Niinistöä tästä suuresta kunniasta.
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Tukea joka
tilanteeseen
Jäsen – tunnetko liiton urapalvelujen
monipuolisen tarjonnan? Poimi juuri omaan
tilanteeseesi parhaiten sopivat palaset.

F

armasialiitolla on tarjolla
runsas ja monipuolinen palveluvalikoima tukemaan kunkin jäsenen työuraa sen eri
vaiheissa. Sisällöt eivät keskity vain
työnhakuun tai uran muihin murroskohtiin, vaan mukana on kaikille
tarpeellisia vinkkejä ja ideoita esimerkiksi työhyvinvoinnin parantamiseksi.
– Olemme ryhmitelleet urapalveluja sopimaan eri tilanteissa oleville
jäsenille. Uransa alussa olevalla on
erilaiset odotukset ja tarpeet kuin
esimerkiksi 15 vuotta apteekissa
työskennelleellä farmaseutilla, kertoo koulutus- ja työvoimapoliittinen
asiantuntija Sanna Passi.
– Urapalvelut on suunnattu kaikille, ei suinkaan vain huipulle tähtääville uraohjuksille. Meillä kaikilla on
oma, yksilöllinen ja arvokas urapolku,
Passi painottaa.
Liiton urapalvelut ovat jäsenille
maksuttomia.

Ota tehokkaat työkalut käyttöön

Jäsenten oma uraportaali sisältää laajan kokoelman apuvälineitä työuran
ja elämänhallinnan tueksi. Uraportaalista löytyy useita videoita ja webinaareja itsenäiseen opiskeluun. Portaaliin
kirjauduttaessa tarvitaan sähköposti-
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osoite sekä jäsennumero. Uraportaalin lisäksi liiton työmarkkinatiimi
antaa neuvontaa muun muassa työsopimuksiin ja palkkoihin liittyvissä
kysymyksissä.
Vuoden aikana järjestetään myös
runsaasti koulutusta erilaisista työelämän tilanteisiin liittyvistä kysymyksistä. Henkilökohtaisessa neuvontapalvelussa jäsenten käytettävissä on
myös työelämään ja uraohjaukseen
keskittyneitä ammattilaisia.
– Palaute urapalveluita käyttäneiltä on ollut todella positiivista,
mutta kaikki liiton jäsenet eivät ole
palveluja vielä löytäneet, Sanna Passi
kertoo.
Osana urapalvelua jäsenille on tarjolla CareerStorm Navigator -verkkotyökalu, joka voi auttaa löytämään uuden
suunnan työelämän tienristeyksissä.
– Voin todella suositella CareerStormia. Sitä käytetään itsenäisesti
verkossa, ja sen lähtökohtana on käyttäjän yksilöllinen työ- ja elämänkokemus, Passi kertoo.
– Se on perusteellinen työkalu,
ikään kuin auditointi omalle uralle.
Ohjelma ottaa huomioon käyttäjän
päämäärät, elämäntilanteen, kiinnostuksen kohteet, taidot ja persoonan.
Se auttaa käyttäjää jäsentämään tie-

Mikä on sinun tilanteesi
työelämässä? Tunnistatko oman
paikkasi urapolulla? Farmasialiiton
jäsenten urapalveluista löytyy
jokaiselle jotain.

toa, joka hänellä jo on omasta itsestään, Passi kertoo.
CareerStormin käyttämiseen
kannattaa varata kunnolla keskittymisaikaa. Kokonaisuudessaan aikaa
menee noin viisi tuntia. Prosessi
etenee kuin haastattelu valmentajan
kanssa. Oman elämän tavoitteita ja
voimavaroja käydään läpi ajan kanssa
pohdiskellen.
– Hyvä tapa on täyttää ensin
CareerStorm ja keskustella sen tuloksista sitten yhdessä henkilökohtaisen
uraneuvojan kanssa.

Kehitä osaamistasi – osallistu
liiton koulutuksiin

Urapalvelujen koulutuskalenteri on
suunniteltu niin, että sieltä löytyisi
sopivia tilaisuuksia kaikille jäsenille.
Koulutuksia järjestetään sekä liiton
tiloissa että verkkokoulutuksina.
Kevään aikana tarjotaan koulutusta
muun muassa piilotyöpaikkojen
löytämisestä ja annetaan vinkkejä

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian kevätkoulutuspäivä
26.4.2018
Mikrobilääkkeiden järkevä käyttö
ja farmasistin rooli
Aika: torstai 26.4.2018 kello 9.30–16.45
Paikka: Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki
Koulutuspäivien jälkeen osallistuja tietää miten antibioottiresistenssi
syntyy ja mitkä ovat tärkeimmät keinot ehkäistä antibioottiresistenssiä. Lisäksi osallistuja tietää miten mikrobilääkkeiden järkevään käyttöön ja mikrobilääkehoidon seurantaan panostetaan sairaalassa, sekä
tuntee roolinsa mikrobilääkkeiden järkevän käytön edistämisessä.
8.45
9.30
9.35

palkkakeskusteluihin. Kantavana teemana useassa koulutuksessa on oman
osaamisen tunnistaminen.
– Omaa osaamista voi olla yllättävän vaikeaa tunnistaa ja sanoittaa,
jos aiemmin ei ole tullut tarvetta näin
tehdä, Sanna Passi kertoo.
– Tämän päivän työelämää kuvaa
jatkuva muutos. Vuosia samassa
tehtävässä työskennelleelle voi tulla
eteen tilanne, jossa on kuvailtava
ammatillista historiaansa ja nykytilaa.
Me suomalaiset olemme usein liian
vaatimattomia, kun puhumme omasta
persoonasta. Työnhakuvalmiudet on
hyvä pitää ajan tasalla, ja tärkeimmät
vahvuutesi tiedät vain sinä itse, Passi
korostaa.
www.urapalvelut.fi/farmasialiitto
Koulutukset: www.farmasialiitto.fi/tapahtumasivu

Lisätietoja Farmasialiiton urapalveluista:
Sanna Passi, sanna.passi@farmasialiitto.fi, p. 050 466 7575

Aamukahvi
Koulutuksen avaus
Mikrobilääkeresistenssi ja sen torjunta
Jari Jalava, johtava asiantuntija, Infektiotautien torjunta ja
rokotukset -yksikkö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
10.35 Jaloittelutauko
10.45 Mikrobilääkkeiden järkevä käyttö
Reetta Huttunen, infektioylilääkäri, TAYS
11.30 Mikrobilääkehoidossa yleisimmät huomioon otettavat
asiat ja seurantakäytännöt
Reetta Huttunen, infektioylilääkäri, TAYS
12.15 Lounas
13.15 Farmasistin rooli sairaalan mikrobilääkkeiden käytössä
nyt ja tulevaisuudessa
Anna Santamäki, Osastofarmaseutti, HUS-Apteekki
14.00 Kahvitauko
14.30 Mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja
anto-ohjeet yhtenäiseksi
Jenni Kauppi, Osastofarmaseutti, Turun kaupunginsairaala
15.15 Mitä farmasisti voi tehdä antibioottiresistenssin
ehkäisemiseksi?
ryhmäkeskustelu
15.45 Lääkehuolto Sotessa
Riitta Uusi-Esko, toimitusjohtaja, Suomen Farmasialiitto ry
16.30–16.45 Yhteenveto ja koulutuksen päätös
Ilmoittautuminen 12.4.2018 mennessä osoitteessa
https://www.farmasialiitto.fi/tapahtumasivu
Koulutuksen hinta paikan päälle tuleville: Farmasialiiton jäsenet
90 €, työttömät ja opiskelijat 40 €, ei-jäsenet 200 €. Koulutuksen
hinta etäyhteyden kautta osallistuville: Farmasialiiton jäsenet 70
€, työttömät ja opiskelijat 40 €, ei-jäsenet 180 €. Hinta sisältää
luentomateriaalit (sähköisesti), aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaat.
Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutus- ja työvoimapoliittinen
asiantuntija Sanna Passi, sanna.passi@farmasialiitto.fi,
puhelin 050 466 7575.
Muutokset ohjelmassa mahdollisia.
FARMASIA 1 2018 15

FARMASISTI TYÖSSÄ
TEKSTI JARMO SEPPÄLÄ | KUVAT AKSELI MURAJA

16 FARMASIA 1 2018

Sosiaalifarmasia tuottaa

TIETOA

yhteiskunnan
päätöksentekoon
Proviisori, projektitutkija Hanna Kauppinen
haluaa vaikuttaa lääkehuoltoa ja yhteiskuntaa
koskeviin asioihin tutkimuksen avulla, joten
sosiaalifarmasia on kiinnostanut häntä aina.
Opiskelun, tutkimuksen, perheen ja omien
harrastusten onnistunut yhteensovittaminen
on vaatinut määrätietoisuutta ja joustavaa
asennetta.

K

uopiolainen projektitutkija Hanna Kauppinen pohti
aikoinaan ammattina terveydenhuoltoalaa. Hänen
ystävänsä suositteli farmasiaa, ja kun alan opiskelupaikka löytyi kotiseudulta Kuopiosta, opintosuunta
oli varsin selkeä.
– Koko ajan on tuntunut siltä, että olen oikealla alalla.
Mielestäni farmasian opetus- ja opiskelumahdollisuudet ItäSuomen yliopistossa ovat todella hyvät.
Kauppinen valmistui farmaseutiksi 2005. Jo opiskeluaikana
apteekkityö tuli tutuksi, ja valmistuttuaan hän teki töitä apteekissa ja Kuopion Lääkeinformaatiokeskuksessa (KLIK). Proviisoriksi valmistumisensa jälkeen hän työskenteli kesän apteekkiproviisorina ennen jatko-opintojen aloitusta.
– Minua kiinnostavat lääkkeet, ihminen ja yhteiskunta, joten
ammatillinen kiinnostus on kohdistunut erityisesti sosiaalifarmasiaan ja lääkepolitiikkaan. Ja ovathan lääkehuolto ja farmasia-alan ammattilaiset nyt tärkeä osa myös sote-uudistusta.

Tulokset auttavat yhteiskunnan päätöksissä

Hanna Kauppinen aloitti Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden
tiedekunnan farmasian laitoksella projektitutkijana ja tohtorikoulutettavana syksyllä 2014.
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Opiskelusta on tullut Hanna Kauppiselle elämäntapa.

Tutkimusprojekti selvittää sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia
lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen
Suomessa. Kauppisen tutkimuksessa tehtiin postikysely apteekeissa
työskenteleville farmaseuteille ja
proviisoreille sekä haastattelututkimus julkisen perusterveydenhuollon
lääkäreille.
– Minulle tarjottiin kiinnostava
aihe, joka oli myös ajankohtainen.
Tutkimuksellani voin konkreettisesti
vaikuttaa järjestelmän kehittämiseen,
joten tutkimus vei mukanaan. Tutkimustyö ja sitä kautta tiedon tuottaminen on mielenkiintoista ja antoisaa.
Haluan tutkimukseni avulla vaikuttaa
lääkehuoltoa ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin.
Hanna Kauppisella ja hänen mie-
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hellään on kaksi alakouluikäistä poikaa ja esikouluikäinen tytär. Kauppinen kertoo olevansa perhekeskeinen,
mutta myös työuralla eteneminen ja
ammatillisuuden kehittäminen ovat
olleet tärkeitä.
– Opiskelusta on tullut minulle elämäntapa. Opintojen ja perhe-elämän
yhdistäminen ei tosin aina ole ollut
kovin helppoa. Tällä hetkellä projektitutkijan työ ja vapaa-aika ovat kuitenkin selvemmin erillään toisistaan.
Aikataulut on suunniteltava huolellisesti, sillä kirjoittaminen vaatii
keskittymistä ja riittävän yhtenäistä
työaikaa. Kauppisen aviomies ja lapset ovat joustaneet hienosti, vaikka
mieskin tekee paljon matkatöitä.
Työn vastapainoksi Kauppinen harrastaa liikuntaa monipuolisesti. Kauppisen pojat harrastavat jalkapalloa ja

Tutkimuksellani voin
konkreettisesti vaikuttaa sähköisen reseptin
kehittämiseen.
tytär voimistelua, joten perheessä on
aktiivista menoa aika lailla.
– Meillä on onneksi hyvä tukiverkosto, kun myös isovanhemmat ovat
tarvittaessa apuna.

Sähköisen reseptin eri puolet

Hanna Kauppisen tutkimuksen
mukaan sähköinen resepti on parantanut lääkitysturvallisuutta suomalaisissa apteekeissa.

HANNA KAUPPINEN
Sähköinen resepti vähentää reseptiväärennöksiä ja virhetoimitusten
riskiä ja edistää potilaan kokonaislääkityksen parempaa hallintaa. Apteekkihenkilöstön mielestä sähköinen
resepti myös vähentää virhetulkintoja
sekä helpottaa päällekkäislääkitysten ja lääkkeiden yhteisvaikutusten
havaitsemista apteekeissa.
Sähköisissä resepteissä havaittiin
tutkimuksen mukaan kuitenkin melko
usein virheitä ja epäselvyyksiä, kuten
virheellinen lääkkeen kokonaismäärä,
merkinnän puuttuminen poikkeavassa
annosteluohjeessa tai käyttötarkoituksessa ja epäselvä tai virheellinen
annosteluohje.
Lääkärien mielestä reseptien sähköinen käsittely ja potilaan tietojen
saatavuus Reseptikeskuksesta on
sujuvoittanut lääkkeen määräämistä.
Moni lääkäri pitää kuitenkin vaikeana
selvittää järjestelmästä potilaan ajantasaista lääkitystä. Lääkärit kokivat
sähköisen reseptin korjaamisen vaikeaksi, hitaaksi ja monimutkaiseksi.

varmistamista. Sähköiseen reseptijärjestelmään onkin tehty muutoksia
jo tutkimuksen aikana.
– Tavoitteeni on väitellä keväällä
2018. Suunnitelmissa on jatkaa
tutkimustyötä yliopistolla väitöksen
jälkeen. Uskon, että tulevaisuudessa
tohtorin tutkinto antaa monipuoliset
mahdollisuudet työskennellä erilaisissa farmasia-alan asiantuntijatehtävissä.
Toisaalta myös perheen tilanne
määrittelee suunnitelmani sitten aika
pitkälle, Kauppinen sanoo.

• synt. 1981 Kuopiossa
• projektitutkija,
tohtorikoulutettava
• proviisori v. 2014, sosiaalifarmasia
(Itä-Suomen yliopisto)
• farmaseutti v. 2005 (Kuopion
yliopisto)
• Lääkehoidon kokonaisarvioinnin
(LHKA) erityispätevyys 2010
• Suomen Farmasialiiton Savon
alueverkoston jäsen (2013–2014)
ja puheenjohtaja (2014–2017)
• perhe: puoliso ja kolme lasta
• harrastukset: liikunta

Tutkimustyö tukee
lääkitysturvallisuutta

– Tutkimustyöhön oli alusta lähtien
helppo päästä kiinni. Työni on toisaalta
hyvin itsenäistä, mutta tutkimusryhmämme on tiivis ja teemme paljon
töitä myös yhdessä. Ryhmä on motivoitunut, ja meillä on tekemisen meininki.
Lisäksi työni on ajallisesti joustavaa
ja voin suunnitella työni itsenäisesti,
Kauppinen kertoo työnsä etuja.
Kauppisen väitöskirjatutkimuksen pääohjaajana on yliopistotutkija
Johanna Timonen. Tutkimusprojektin rahoittajana on Kela ja yhteistyötahona lisäksi THL. Professori Riitta
Ahosen johtamassa sähköisen reseptin vaikutuksia selvittävässä tutkimusprojektissa on yhteensä viisi tutkijaa.
Tietoa tarvitaan myös lääkepoliittisten päätösten arviointia varten.
Tutkitun tiedon avulla voidaan löytää
keinoja potilaan lääkehoidon järkeistämiseen. Esimerkiksi potilaan ajantasainen lääkitystieto on keskeinen
osa potilaan lääkitysturvallisuuden
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TEKSTI TUIJA METSÄAHO | KUVAT ISTOCK

TURVALLISUUTTA

voi parantaa

monin keinoin

Päivitetty potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia
korostaa myös potilaan roolia turvallisuuden
kehittämisessä. Lääkehoidon riskejä voidaan vähentää
prosesseja kehittämällä.

H

allitus teki valtioneuvoston
periaatepäätöksen potilasja asiakasturvallisuusstrategiasta kesäkuussa 2017.
Sen avulla suomalaista sosiaali- ja
terveydenhuoltoa kehitetään kohti
yhtenäistä turvallisuuskulttuuria.
Aiempi strategia tunnettiin nimellä
potilasturvallisuusstrategia. Ylilääkäri, LT Katri Makkonen sosiaali- ja
terveysministeriöstä kertoo, miksi
asiakas-sana on otettu mukaan.
– Sosiaalihuoltokin on mukana
turvallisuusstrategiassa. Lisäksi
ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, esimerkiksi neuvoloissa ja
kouluissa, puhutaan asiakkaista, ei
potilaista. Turvallisuus ei koske vain
sairauksien hoitoa vaan kattaa koko
järjestelmän, ja turvallisuuskulttuuri
koskee kaikkia toimijoita. Potilaan ja
asiakkaan yhdenvertainen toimijuus
on nykyaikaa.
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Strategian tavoitteena on, että
potilas ja asiakas sekä heidän omaisensa ovat aktiivisia toimijoita turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuuteen voi vaikuttaa monin tavoin.
– Meillä on erilaisia tapoja, miten
kerätään palautetta. Potilas voi antaa
sitä vaikka nimettömästi esimerkiksi
netin kautta. Muistutuksia ja valituksia voi antaa hoidosta suoraan hoitoa
antavaan terveydenhuollon yksikköön. Nämä käsitellään sitten henkilöstön kanssa ja palvelua tarjoavan
yksikön johdossa. Itse prosessien
kehittämisessä voidaan ottaa myös
potilasjärjestöt mukaan, Makkonen
kuvaa.
Potilaan kannattaa valmistautua
vastaanotolle etukäteen ja kertoa
oireistaan tarkkaan. On hyvä pitää
ajantasaista listaa käytetyistä lääkkeistä. Myös epäkohdat pitää ottaa
esiin. Tieto luo turvallisuutta.

Makkonen muistuttaa potilaan
osallisuuden ymmärtämisestä.
– Tulevaisuudessa erityisesti kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
lääkärin rooli muuttuu enemmän
valmentajaksi. Näin ihmisen pitää itse
ottaa enemmän vastuuta terveydestään. Jos potilas ei kiinnitä huomiota
tai tee muutoksia omiin elämäntapoihinsa, lääkärin mahdollisuudet
auttaa voivat olla aika pienet.

Kohti turvallisuuskulttuuria

Potilasturvallisuus on keskeinen osa
hoidon laatua. Potilaan näkökulmasta
potilasturvallisuus on sitä, että potilas
saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja
oikealla tavalla niin, että hoidosta
aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa.
– Lääkärillä pitää olla ajanmukaiset tiedot ja taidot. Hänellä on velvollisuus päivittää tietojaan ja hankkia
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Lean-kulttuuri
liittyy myös
turvallisuuteen
ja sujuvoittaa
potilaan hoitoa.

ammatillista täydennyskoulutusta.
Käypä hoito -suositusten samoin kuin
Vältä viisaasti -suositusten tunteminen on tärkeää, Makkonen tähdentää.
Hän painottaa myös vuorovaikutuksen merkitystä.
– Lääkärin tehtävä on kertoa myös
hoitojen riskeistä ja antaa potilaalle
asiallista informaatiota. Hänen täytyy
käyttää sellaista kieltä, että potilas
ymmärtää, mistä on kyse.
Turvallisuutta parantavat myös
erilaiset työmenetelmät, kuten tarkistuslistat, jotka ovat käytössä muun
muassa leikkaussaleissa. Näin minimoidaan riskejä.
Myös potilastietojärjestelmien
rooli on iso. Järjestelmien pitää olla
helppokäyttöisiä ja täyttää tietyt
laatukriteerit.
Turvallisuus on yhteinen asia.
– Toivon että meille tulisi turvallisuuskulttuuri, jossa olisi vuoropuhelua potilaan, asiakkaan ja ammattilaisten kanssa, mitä voimme tehdä
paremmin, Makkonen kiteyttää.

Yhtenäiset käytännöt

Potilasturvallisuutta parantavat myös
yhtenäiset käytännöt. Eri organisaatioissa on erilaisia tapoja ja ihmiset
saattavat vaihtua tiuhaan, jolloin
yhtenäisten toimintatapojen opettaminen ja omaksuminen on jatkuvaa.
Lean-organisaatiokulttuuri on saanut
Suomessakin vahvan jalansijan, ja sitä
on hyödynnetty myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Leanin perusperiaatteisiin kuuluu asiakasnäkökulman sekä
-hyödyn parantaminen ja hoitoon liittyvän hukan minimoiminen, toiminnan
oikea-aikaisuus, ongelmien tunnistaminen sekä jatkuva parantaminen.
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– Lean liittyy myös turvallisuuteen.
Prosesseista poistetaan turhat toiminnot, jotka eivät tuota asiakkaalle
arvoa. Jos potilas tulee päivystykseen
ja joutuu odottamaan kohtuuttoman
pitkään, se ei ole hänen etunsa mukaista. Myös tilojen suunnittelulla on
merkitystä. Esimerkiksi se, miten röntgen ja laboratorio sijoitetaan suhteessa
vastaanottotiloihin, vaikuttaa potilaan
päivystyksessä viettämään aikaan.
Prosessit ”liinataan” jouheviksi. Tarkoitus on sujuvoittaa potilaan hoitoa,
mikä on myös kustannustehokasta,
Makkonen sanoo.

Lääkityspoikkeamista opitaan

Virheiltä ei voi välttyä, koska terveydenhuollossa toimintaan liittyy aina
tiettyjä riskejä.
– Kun haittoja rekisteröidään, ei
haeta syyllistä, vaan tehdään tilannearvio, mitä voidaan parantaa.
Virheistä opitaan.
Eniten virheitä aiheuttavat lääkitykseen liittyvät seikat.
– Lääkityksessä on tehtävä jatkuvaa parannustyötä. Esimerkiksi sairaaloissa tapahtuu lääkityksen jakovirheitä. Nykyisin lääkkeidenjakaja
voi olla pukeutunut värilliseen liiviin,
jolloin muut työntekijät ymmärtävät hänen tarvitsevan työrauhaa
eivätkä häiritse jakajan keskittymistä.
Samasta syystä lääkkeenjako tehdään
omassa erillisessä tilassa. Näin koko
prosessia on parannettu.
Myös FaT, proviisori, Anna-Riia
Holmström myöntää, että lääkityspoikkeamat ovat tämän päivän
sote-järjestelmälle suuri haaste.
Holmström toimii kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa farmasian
tiedekunnassa ja työskentelee lisäksi
HUS-Apteekissa.
– Yksi kymmenestä potilaasta
kohtaa vaaratapahtuman. Lääkäri
voi unohtaa tarkistaa lääkeallergiat,
hoitaja voi vahingossa annostella
oraalilääkkeen laskimonsisäisesti tai
farmasian ammattilainen toimittaa
väärän lääkkeen apteekista.
Holmströmin mielestä tarvitaan
syyllistämisen sijaan työyhteisön

turvallisuuden tarkastelua.
– Käytetäänkö esimerkiksi oraalija iv-lääkintään samoja ruiskuja?
Tämmöisissä tapauksissa sairaala
voisi ottaa käyttöön oraaliruiskut,
jotka eivät sovi iv-kanyyliin.

Virallinen potilasturvallisuusyksikkö puuttuu

Lääkitysturvallisuuden edistämiseksi
tarvitaan panostusta. Holmström
ehdottaa, että esimerkiksi STM perustaisi sisäisen yksikön, joka vastaisi
lääkitysturvallisuudesta.
– Kansallisella tasolla Suomeen
tarvittaisiin yksikkö, jonka tehtävänä
olisi tieteelliseen näyttöön perustuvien lääkitysturvallisuussuositusten antaminen. Tämä yksikkö voisi
kehittää materiaalia ja koulutusta
sote-ammattilaisille ja lääkkeiden
käyttäjille.
– Suomessa ei ole myöskään potilasturvallisuusyksikköä, joka vastaisi
puhtaasti potilasturvallisuudesta.
Lääkitysturvallisuusyksikkö voisi

– Potilasturvallisuusyhdistys on
tehnyt merkittävää työtä kansallisella
tasolla ja oli mukana STM:n potilas- ja
asiakasturvallisuusstrategiauudistuksessakin. Yhdistys ei kuitenkaan voi
korvata täysin virallista yksikköä.

Lääkitysturvallisuuskoordinaattorit avuksi

Holmström toivoo,
että tulevaisuudessa
kaikissa maakunnissa
on lääkitysturvallisuuskoordinaattori.
toimia tämän yksikön yhteydessä
ja yhteistyössä esimerkiksi Fimean,
THL:n ja Valviran kanssa. Tämä on
potilas- ja lääkitysturvallisuuspiireissä
yleinen huolenaihe, ja asiasta on tehty
kannanottoja.
Holmströmin mielestä lääkitysturvallisuuden kannalta on tärkeää,
että kansallista toimintaa kehitetään
ja sote-organisaatioita ohjataan. Hän
antaa kiitosta Suomen Potilasturvallisuusyhdistykselle.

Lääkitysturvallisuuskoordinaattoreiden palkkaaminen on Holmströmin
mukaan yksi keino vähentää vaaratapahtumia.
– Tällainen henkilö on sote-organisaatiossa työskentelevä ammattilainen, jonka ydinosaamista ovat lääkitysturvallisuuden kehittäminen ja
lääkehoidon riskienhallinta. Työnkuvaan kuuluu muun muassa riskilääkkeiden turvallisen käytön edistämistä,
vaaratapahtumien tutkintaa ja prosessien suunnittelua.
Lääkitysturvallisuuskoordinaattoreita on Suomessa vasta yksi: proviisori Lotta Schepel (HUS). Holmström kertoo, että Yhdysvalloissa
farmasian alan koulutuksen saaneita
koordinaattoreita työskentelee sairaaloissa jo tuhansia.
– Heitä pitäisi ehdottomasti palkata
lisää sote-alueille. Näkemykseni mukaan
koordinaattorit voisivat työskennellä
yhdessä virallisen yksikön kanssa.
HUSin päänavaus lääkitysturvallisuuskoordinaattorin palkkaamisessa
on Holmströmin mielestä hieno.
– Kyseessä on vakituinen työ. Koordinaattori tekee yhteistyötä lääkärien, hoitajien ja osastofarmaseuttien
kanssa. Hän on potilasturvallisuuskoordinaattorin työpari. Lääkitysturvallisuuskoordinaattori ottaa koppia
lääkehoidon parantamisesta, ja potilasturvallisuuskoordinaattorille jää
aikaa muuhun.
Holmström toivoo, että tulevaisuudessa kaikissa maakunnissa on lääkitysturvallisuuskoordinaattorit.
– He ovat keskenään verkostoituneita ja vievät viestiä maakunnista
kansalliseen yksikköön. Viestit kulkevat myös toiseen suuntaan, ja koordinaattorit voivat jalkauttaa toimenpiteitä omissa maakunnissaan.
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Vitabalans Oy Itsehoitolääkkeet

Vaikuttava(t) aine(et)

Pakkauskoko

Lääkemuoto

Vnr

ALLERGIA
Cetimax 10 mg

setiritsiinidihydrokloridi

10 tabl

kalvopääl. tabl

199292

Cetimax 10 mg

setiritsiinidihydrokloridi

30 tabl

kalvopääl. tabl

470147

Cetimax 10 mg

setiritsiinidihydrokloridi

100 tabl

kalvopääl. tabl

104702

3 tabl

tabletti

022596

AMPIAISEN, KIMALAISEN JA MEHILÄISEN PISTO SEKÄ KÄÄRMEEN PUREMA
Ampikyy 50 mg

hydrokortisoni

KIPU JA KUUME
Ibumax 200 mg

ibuprofeeni

20 tabl

kalvopääl. tabl. 020121

Ibumax 400 mg

ibuprofeeni

10 tabl

kalvopääl. tabl. 175968

Ibumax 400 mg

ibuprofeeni

20 tabl

kalvopääl. tabl. 132864

Ibumax 400 mg

ibuprofeeni

30 tabl

kalvopääl. tabl. 175992

Ibumax 400 mg (purkki)

ibuprofeeni

30 tabl

kalvopääl. tabl. 418361

Keto 25 mg

ketoprofeeni

15 tabl

kalvopääl. tabl. 005800

Paramax Comp 500 mg / 65 mg

parasetamoli, kofeiini

20 tabl

tabletti

427014

Paramax Junior 250 mg

parasetamoli

10 tabl

tabletti

112486

Paramax Rap 500 mg

parasetamoli

10 tabl

tabletti

018999

Paramax Rap 500 mg

parasetamoli

20 tabl

tabletti

140940

Paramax Rap 500 mg

parasetamoli

30 tabl

tabletti

019288

Paramax Rap 500 mg (purkki)

parasetamoli

30 tabl

tabletti

514961

Paramax Forte 1000 mg

parasetamoli

5 tabl

tabletti

083520

Paramax Forte 1000 mg

parasetamoli

10 tabl

tabletti

086420

Paramax Forte 1000 mg

parasetamoli

15 tabl

tabletti

137914

Katapekt 1 mg / 20 mg / 25 mg / 60 mg

kodeiini, guaifenesiini,
ammoniumkloridi, timjamiuute

150 ml

oraaliliuos

461269

Toncils 2 mg / 5 mg

klorheksidiini, bentsokaiini

24 tabl

imeskelytabl

005102

Toncils Sitruuna 2 mg / 5 mg

klorheksidiini, bentsokaiini

24 tabl

imeskelytabl

010179

Toncils Mustaherukka 2 mg / 5 mg

klorheksidiini, bentsokaiini

24 tabl

imeskelytabl

010787

melatoniini

10 tabl

tabletti

146582

loperamidi

10 tabl

kalvopääl. tabl

441794

NeuroMax Forte 100 mg / 200 mg / 0,2 mg

tiamiini, pyridoksiini, syanokobolamiini

30 tabl

kalvopääl. tabl. 431858

NeuroMax Forte 100 mg / 200 mg / 0,2 mg

tiamiini, pyridoksiini, syanokobolamiini

50 tabl

kalvopääl. tabl. 099549

NeuroMax Forte 100 mg / 200 mg / 0,2 mg

tiamiini, pyridoksiini, syanokobolamiini

100 tabl

kalvopääl. tabl. 431924

Vita-B6 200 mg

pyridoksiini

KURKKUKIPU JA YSKÄ

MELATONIINI
Melatonin Vitabalans 3 mg
VATSA
Lopacut 2 mg
VITAMIINIT

50 tabl

tabletti

406827

EDUNVALVONTA
TEKSTI JAANA MEKLIN | KUVA ISTOCK

Julkisen sektorin työ‑ ja
virkaehtosopimuksista neuvoteltiin
tammikuussa 2018
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli
200 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan,
valtion ja yliopistojen sopimusaloilla – tulevaisuudessa myös maakunnan
sopimusalalla. JUKO neuvottelee näillä aloilla myös Farmasialiiton
jäsenten palvelussuhteen ehdoista.

J

ulkisen sektorin virka‑ ja
työehtosopimukset päättyivät
31.1.2018. Tätä kirjoitettaessa
tammikuun puolivälissä neu‑
vottelut ovat käynnissä kaikilla jul‑
kisen sektorin sopimusaloilla, eikä
sopimuksen syntymisen aikataulusta
voi sanoa vielä mitään tarkkaa.
Kunta‑ala on maan suurin sopi‑
musala. Kuntien ja kuntayhtymien
palveluksessa on 421 000 työntekijää,
joista valtaosa on kunnallisen yleisen
virka‑ ja työehtosopimuksen piirissä.
Kaikki kunta‑alan sopimukset
päättyivät 31. tammikuuta. Palkan‑
saajapuoli irtisanoi sopimukset mar‑
raskuun lopulla. Tämä tarkoittaa sitä,
että järjestölliset toimet ovat mahdol‑
lisia heti 1.2. lähtien, jos neuvottelut
eivät ole siihen mennessä johtaneet
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tulokseen. Kunta‑alan työntekijöiden
tavoitteena on ostovoiman turvaavat
palkankorotukset ja ansiotason ja
ansiokehityksen jälkeenjääneisyyden
korjaaminen esimerkiksi palkkaohjel‑
man avulla. Neuvottelut KT Kunta‑
työnantajien kanssa alkoivat joulu‑
kuussa ja neuvotteluja on jatkettu
tammikuussa. Neuvottelupöydässä
käsitellään sekä palkkoja että teksti‑
kysymyksiä.
Myös valtion sopimuksesta on
käyty tammikuussa neuvotteluja.
Neuvotteluissa on keskusteltu kum‑
mankin sopimuspuolen tavoitteista,
mutta tätä kirjoitettaessa mistään
asiasta ei vielä käyty kovin syvällistä
keskustelua. Keskusteluja käydään
muun muassa työaikakysymyksistä
ja vuosiloma‑asioista.

Yliopistojen työehtosopimuksen
uudistamisesta neuvotellaan työnan‑
tajia edustavan Sivistystyönantajalii‑
ton kanssa. Neuvotteluissa on ollut
esillä muun muassa palkkausjärjes‑
telmän uudistaminen.
Sopimusten syntymisen jälkeen
sopimusten sisällöstä tiedotetaan
sekä Farmasialiiton kotisivuilla että
eri sektoreiden Fimnet‑palstoilla
ja lehdessä.

Kunta-alan työntekijöiden tavoitteena
on ostovoiman turvaavat palkankorotukset.

KOLUMNI

Yhtäkkiä työtön – ajatuksia ja
ristiriitaisia tuntemuksia

M

iten tässä näin kävi? En suostu syyttämään töiden loppumisesta globalisaatiota tai itseäni. Yritän ajatella
asiaa positiivisesti, ja useimmiten tässä
onnistunkin. En ole ainut työtön ystäväpiirissäni,
kesä on tulossa ja tämä ”sapattivapaa” kieltämättä
tuntuu jopa hyvältä vaihtoehdolta. Nythän voisin
tehdä jotakin aivan uutta, jatkaa kesken jääneitä
pianonsoiton opintoja, opiskella kieliä tai ryhtyä
joksikin terapeutiksi – toteuttaa itseäni? Vanha
äitinikin tarvitsee enemmän apuani.
Kylmä totuus on, että työvuosia olisi jäljellä vielä
kymmenkunta. Puoliso kyllä vakuutti, että pärjäämme, mutta minulla on aina ollut omat rahat ja
pidän sen tuomasta itsenäisyydestä. Nyt on kyllä
hyvä harjoitella olemaan heikko. Kuten Maaret
Kallio kirjoittaa blogissaan Lujasti lempeä: ”Joskus
on suurinta reippautta tunnistaa oma jaksamattomuutensa.”
Siispä ensimmäiseksi yhteys Farmasialiiton
uravalmentajaan. CV pitää muotoilla tälle vuosisadalle, päivitä LinkedIn-profiilisi, tee esittelypuheesi,
rakenna oma brändisi, tunnista osaamisesi ja hanki
näihin endorsements eli vahvistuksia. Tarkista
kontaktiverkkosi, mitkä ovat tavoitetyöpaikkojasi?
Mitä olet saanut elämässäsi aikaan, luettele urasi
huippuhetket, vahvuutesi, entä mitkä ovat heikkoutesi? Missiokin pitäisi kuulemma olla. Ole
rohkea ja tee työnantajille kylmäsoittoja.
Mietin, että mitä jos en vain enää haluakaan
takaisin oravanpyörään? Ehkä olen ansainnut
tauon työelämästä, jossa olen kuitenkin ollut yli

30 vuotta? Aamuyöllä murehdin, onko minusta
enää mihinkään ja olen iloinen, ettei tarvitse herätä
töihin kello kuusi. Päivällä kuitenkin ajattelen,
että hitto, minulla on vielä jotakin annettavaa tälle
alalle. Ilmoittauduin myös syksyllä alkavaan
LHA-koulutukseen,
josta olin haaveillut
jo pitkään.
Muutamaan mielenkiintoiseen työpaikkaan hain ihan
perinteisellä tavalla
Kyllä jännitti,
lähettämällä ansiomutta hengissä
luettelon ja täyttäselvittiin.
mällä hakukaavakkeen, ja sain todeta,
että en päässyt edes
haastatteluun. Aloin epäillä, että alallamme on
kuitenkin ikärasismia – minulta kysyttiin, milloin
olen valmistunut, kun en puhelimessa kuulostanut
ihan vastavalmistuneelta! Paikat taisivatkin mennä
nuoremmille ja paremmin koulutetuille.
Mutta kannattaa todella olla suoraan yhteyksissä
työnantajiin ja kollegoihin. Näin sain kesällä tilaisuuden tutustua nykyiseen apteekkityöhön ja totutella e-reseptin toimitukseen. Kyllä jännitti, mutta
hengissä selvittiin, sekä minä että ilmeisesti myös
asiakkaat. Syksyllä aloitinkin projektityössä, kun
vanha työnantajani kuuli, että olen vapaana.

Raili Tervola, proviisori
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KOULUTUS
TEKSTI TIIA LAPPALAINEN | KUVAT ISTOCKPHOTO

Tunnista omat vahvuutesi

ja menesty
työelämässä

Uravalmentaja Riikka Pajunen kannustaa jokaista
käymään läpi omat vahvuutensa, intohimonsa ja
osaamisensa. Niiden tunnistaminen on hyvinvoinnin
kivijalka, Pajunen toteaa.
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K

en kuuseen kurkottaa, se
katajaan kapsahtaa. Kel
onni on, se onnen kätkeköön. Itku pitkästä ilosta…
Suomalainen perimämme on
täynnä sananlaskuja, jotka kertovat
meille, ettei omaa itseä kannata tuoda
esille, ei tavoitella suuria eikä varsinkaan olla saavutuksistaan tai itsestään
kovin ylpeä.
– Ei ihme, jos meillä on vaikeaa
löytää itsestämme vahvuuksia. Suosittelen kaikkia tekemään tietoisen päätöksen ja kääntämään tämän ajattelun
toisinpäin. Jos minulla menee hyvin ja
olen onnellinen, se auttaa muitakin,
uravalmentaja ja koulutus- ja valmennusyritys Montevistan toimitusjohtaja
Riikka Pajunen sanoo.
Pajusen mukaan hyvinvointimme
ja onnellisuutemme kivijalka löytyy
siitä, että tunnemme itsemme: omat
osaamisemme ja intohimomme.
Näistä syntyvät vahvuutemme.
Harva meistä pysähtyy kuitenkaan
miettimään omaa osaamistaan. Mikä
minusta tekisi erilaisen työntekijän
kuin muut? Samaa työtähän tässä
kaikki tehdään…

Näin tunnistat oman osaamisesi

– Kannattaa katsoa sisäänpäin, ei aina
vain ulospäin, Pajunen vinkkaa.
Älä siis mieti, millaisia muut ovat
ja miten suhteudut heihin, vaan millainen itse olet ja mitkä ovat sinun
vahvuutesi työelämässä ja elämässä
yleensä.
Aloita listaamalla ylös omat kiinnostuksen ja innostuksen kohteesi
elämän eri alueilta. Mieti, mitkä ovat
intohimosi ja motivaatiosi. Millainen
olet persoonana? Millaisena sinut
tunnetaan. Mitkä arvot ovat sinulle
työssäsi tärkeitä?
Sen jälkeen listaa omat osaamisesi
ja vahvuutesi.
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– Oman osaamisen kartoittamisen
voi aloittaa käymällä läpi ansioluetteloaan ja purkamalla jokaisen työtehtävän paloiksi. Osaamiskartan avulla
voit kartoittaa sitä, millaiset työtehtävät itsellesi sopivat, Pajunen sanoo.
Työtehtävien paloittelussa auttavat
muun muassa seuraavat kysymykset: Mitkä olivat vastuusi ja mihin
työaikasi kului? Mitä sinun piti osata,
jotta pystyit hoitamaan työsi? Mitä
vahvuuksiasi käytit tehtävässä, millaisissa asioissa onnistuit ja mistä sinua
kiitettiin? Entä mitä opit?
– Jokaisesta työtehtävästä oppii
jotain, huonoissakin työyhteisöissä,
Pajunen muistuttaa.
Lisäksi on hyvä miettiä, missä
asioissa on ollut jo lapsena hyvä, millaisia käytännön taitoja omaa ja mistä

Uutta potkua uralle
Kehitä ja Kehity -mentorointiohjelma avaa
mahdollisuuksia työelämässä. Mentorointi voi
myös palauttaa kipinän uralle.
TEKSTI PI MÄKILÄ KUVAT VILLE RINNE

F

armasialiiton järjestämän Kehitä
ja Kehity -mentorointiohjelman tarkoituksena on tuottaa
sparrausapua sitä kaipaaville Farmasialiiton jäsenille. Parhaimmillaan
mentoroinnista hyötyvät sekä aktori
eli mentoroitava että luotettavan
neuvonantajan tehtävässä toimiva
mentori. Vuoden mittaiseen mentorointiohjelmaan aktorina osallistunut Jatta Hynninen kertoo, että
hienointa mentoroinnissa on ollut
verkostoituminen ja omien vahvuuksien tunnistamisen oppiminen.
– Tämä voi kuulostaa liioittelulta,
mutta tuntuu, että kaikki tavoitteeni
ovat toteutuneet ja ylittyneet. Vuoden aikana moni asia on kirkastunut
mielessäni.
Hynninen kuuli mentoroinnista
Farmasialiiton risteilyllä reilu vuosi
sitten. Työkaverit kehottivat hake-

30 FARMASIA 1 2018

maan mukaan, ja pian Hynninen oli
jo hakenut ohjelmaan.
Hynnisen mentoriksi valikoitui
Pharmac Finlandin kehittämispäällikkö Saija Leikola, jonka luentoa
Hynninen oli ollut kuuntelemassa
aiemmin.
– Luin Jatan hakemuksen ja tiesin
heti, mitä hän haki. En ollut koskaan
aiemmin ajatellut ryhtyväni mentoriksi,
mutta tämän hakemuksen myötä minulle tuli tunne, että minusta voisi oikeasti
olla hyötyä tehtävässä, Leikola kertoo.

Konkreettisia vinkkejä työpäiviin

Jatta Hynninen ja Saija Leikola
tapasivat noin kerran kuukaudessa,
useimmiten Skypen välityksellä. Lisäksi koko mentorointiryhmä kokoontui
kolme kertaa Farmasialiiton tiloissa.
Sekä Hynnisen että Leikolan mielestä
tapaamiset poikivat hyviä ideoita,

tykkää: viihdytkö esimerkiksi paremmin numeroiden parissa vai oletko
parhaimmillasi ihmisten kanssa.
Vahvuuksien lisäksi meissä on
potentiaalisia vahvuuksia, joita emme
itse uskalla itsessämme huomata.
Ihmisellä on taipumuksena nähdä
oma osaamisensa vaatimattomammin
kuin ulkopuolisilla. Kannattaa siis
kysellä myös muilta, miten he meidät
näkevät ja mitkä heidän mielestään
ovat meidän vahvuutemme.
– Apua omien vahvuuksien ja
oman osaamisen tunnistamiseen
saa myös erilaisista testeistä, kuten
Enneagrammi-testistä, VIA-instituution vahvuustestistä ja intohimoja selvittävästä The Passion Testistä, sekä
oman liiton urapalveluista ja muilta
ammattilaisilta, Pajunen sanoo.

Mentorointiohjelma antoi
paljon niin aktori Jatta
Hynniselle (oik.) kuin
mentori Saija Leikolalle.

Käytännön tarinat
auttavat työnhaussa

Työnhaussa oman osaamisen sanoittaminen on usein yksi vaikeimmista
tehtävistä. Miten kertoa siitä niin,
ettei se kuulosta pelkältä yleiseltä
luetteloinnilta?
Pajunen vinkkaa valitsemaan
omasta osaamis- ja vahvuuspaletista
kolme juuri siihen työhön sopivaa
taitoa ja kertomaan ne pieninä tarinoina käytännön esimerkkien kautta
eli miten ne ovat näkyneet konkreettisesti edellisissä työtehtävissä ja
-tilanteissa.
– Lisäksi on tiedettävä, mitä työnantaja haluaa. Tarvitseeko työnantaja
juuri nyt esimerkiksi farmaseuttia,
joka on todella hyvä asiakaspalvelija,
koska asiakaspalautteessa on saatu

joita niin aktorit kuin mentoritkin
voivat hyödyntää työssään.
– Tapaamiskerrat olivat hyvin
vedettyjä ja sain niistä konkreettisia
vinkkejä, miten omaa työtä voi parantaa. Esimerkiksi kerran saimme tehtäväksi pohtia, millainen on unelmien
työpäivä. Se laittoi miettimään, mitä
voisin tehdä, jotta kaikki työpäiväni
muuttuisivat unelmien työpäiviksi,
Hynninen sanoo.
Leikola kertoo, että hän yllättyi
siitä, miten paljon mentori saa irti
ohjelmasta.
– Mukaan on tarttunut paljon
työkaluja, joilla voin parantaa oman
työni mielekkyyttä. On hienoa, etten
ole toiminut pelkkänä neuvonantajana
vaan olen päässyt itsekin oppimaan
aktoriltani.
Sekä Leikola että Hynninen uskovat, että mentorointiohjelman kautta
syntynyt oppimissuhde jatkuu vielä
ohjelman jälkeen.
– Olemme jo sopineet, että
voimme jatkossakin kysyä vinkkejä
toisiltamme.

pyyhkeitä asiakaspalvelusta, Pajunen
sanoo.
Työhaastatteluissa kysytään usein
työntekijän heikkouksia. Pajunen
muistuttaa, että jokainen heikkous
on myös vahvuus.
– Mieti omat heikkoutesi etukäteen, mutta mieti myös, missä tilanteissa niitä voi käyttää vahvuutena
ja kerro sekin. Esimerkiksi kärsimättömyys voi olla heikkous, mutta se
voi olla myös vahvuus: asiat eivät
jää tekemättä ja tulevat nopeasti valmiiksi.
Työtehtäviä kannattaa hakea omaa
persoonaa ajatellen ja hakeutua sellaisiin tilanteisiin ja töihin, joissa omat
ominaisuudet ovat vahvuuksia.
– Itse olen esimerkiksi sosiaalinen ja
tykkään puhua. Minun kannattaa siis

hakeutua sellaisiin paikkoihin, joissa
siitä on apua sen sijaan, että hakeutuisin työhön, jossa pitää olla hiljaa.
Siellä olisin se ärsyttävä tyyppi, joka
puhuu koko ajan, Pajunen sanoo.

liittoon. Ohjelma on osallistujilleen
ilmainen, ja tapaamisiin voi osallistua
tarvittaessa etäyhteyden avulla, jos
paikan päälle saapuminen ei onnistu.
Farmasialiiton koulutus- ja työvoimapoliittisen asiantuntijan Sanna
Passin mukaan mentorointiohjelma on ollut suosittu. Viime vuonna
ohjelmassa oli mukana yli 20 henkilöä,
ja Passi odottaa yhtä suurta osallistujamäärää myös tulevana syksynä
järjestettävälle ohjelmalle.

– Haluamme tukea jäsentemme
kehittymistä. Ohjelman suosio johtuu
varmasti osin siitä, että työelämässä tapahtuu koko ajan muutoksia. Palaute on
ollut hyvää, joten mentorointiohjelmalle
on ollut selvästi tarvetta, Passi kertoo.
Seuraava Kehitä ja Kehity -mentorointiohjelma alkaa syksyllä 2018.
Lisäksi kehitteillä on vastaava, opiskelijoille suunnattu mentorointiohjelma.
Molempiin ohjelmiin aukeaa haku
kevään aikana.

Lue Farmasialiiton urapalveluista s. 14

Riikka Pajunen
kehottaa
kartoittamaan
potentiaalisia
vahvuuksia
kyselemällä muilta.

Vuoden 2017 Kehitä ja kehity -ohjelma päättyi marraskuun lopussa yhteistapaamiseen.

Seuraava ohjelma syksyllä

Kehitä ja Kehity -mentorointiohjelmaan voivat hakea Farmasialiiton
jäsenet. Mentorien ei tarvitse kuulua
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VOI HYVIN

työssä ja elämässä!
Työhyvinvoinnin liukuportaat vievät ylös ja alas tarpeiden
mukaan. Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ, hyvä
ilmapiiri ja johtaminen, kivat kollegat, luottamus, arvostus
ja osaaminen auttavat jaksamaan.

T

yöhyvinvoinnin vaaliminen
työpaikoilla ei ole mikään
uusi asia: työkykyä ylläpitävää toimintaa eli TYKYmallia viriteltiin jo 1990-luvun alussa.
Tosin työelämän muutosvauhti on
entisestään ripeytynyt ja tuonut uusia
haasteita työssä jaksamiseen.
Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija, TtM Päivi Rauramo toteaa
työolojen muuttuneen turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Sotien
jälkeen tapaturmat ja ammattitaudit
olivat yleisempiä ja niiden seuraukset
vakavampia: ihmisiä oli tarpeen suojella työssä vaaroilta.
− Käsitteenä työhyvinvointi on
työsuojelua myönteisempi ja antaa
sijaa mahdollisuuksille. Kun siitä
puhutaan ja siihen panostetaan, saadaan myös tuloksia.
Rauramon mukaan hyvä työ on
tuottavaa ja tuloksellista. Vain siten
se tukee hyvinvointia.
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− Työ on ihmiselle tärkeää, se tarjoaa toimeentulon ohella mielekästä
tekemistä ja rytmittää päivää. Jotta
työtä olisi, taloudellisten edellytysten sen kannattavaan tekemiseen on
oltava kunnossa.

Ei muuteta, vaan uudistetaan

Työ kehittyy kaikilla aloilla. Edelläkävijyys vaatii ajassa kiinni olemista, mikä
ei ole helppoa arkisen työn lomassa.
Lisäksi organisaatiomyllerrykset voivat
kuormittaa työntekijöitä liiaksi.
− Ihmiset ymmärtävät muutoksien
olevan välttämättömiä. Mutta jos niitä
ei perustella, ne alkavat ahdistaa. Jos
perään tulee toinen muutos, hyöty jää
kokematta. Työntekijöitä osallistamalla hyödyt ymmärretään paremmin.
Sanankin voisi vaihtaa: uudistaminen
kuulostaa positiivisemmalta.
Suomella on kyseenalainen kärkisija: meillä tehdään eniten organisaatiomuutoksia EU:ssa.
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Jotta ihminen
jaksaisi, hän
tarvitsee ravintoa,
liikuntaa
ja lepoa.
toteutuvat tämän päivän työelämässä.
Tarvehierarkia menee syvälle ihmisen
olemukseen.
Vuosikymmeniä sitten luotua
mallia pystyy hyvin soveltamaan
nykypäivän työelämään, kuten Rauramon kehittämä portaikko osoittaa.
Hyvinvointipyörää ei tarvitse keksiä
uudestaan.

Syö, juo, lepää ja liiku

− Tulee mieleen, että onkohan
kaikki tehty oikein perustein. Jatkuva
kehitys on ehdoton edellytys toiminnalle, mutta sitä voisi toteuttaa ennakoiden ja enemmän yhdessä, eikä
vasta kriisitilanteessa.
Rauramo muistuttaa Suomessa
olevan organisaatioita, jotka ovat
säilyttäneet työpaikat ja kilpailukyvyn
jopa vuosisadan ajan. On siis mahdollista selvitä ilman dramaattisia
irtisanomisia.

Kestävää kehittämistä

Rauramo kehitti aikoinaan tutkielmaansa varten Työhyvinvoinnin por-
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taat -mallin. Se perustuu Maslowin
tarvehierarkiaan ja on edelleen hyvä
työkalu työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen, kestävään kehittämiseen.
Yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow julkaisi pyramidimallinsa jo 40-luvulla. Työhyvinvointikäsitettä ei vielä edes tunnettu, ja
monella työnteko oli lähinnä fyysistä
työtä. Rauramon mukaan työelämä
on muuttunut nopeammin kuin ihminen psykofyysisenä olentona.
− Nykykäsitys työhyvinvoinnista
yhdistettynä Maslowin pyramidiin
auttaa ymmärtämään, jäsentämään
ja perustelemaan sitä, miten tarpeet

Maslowin pyramidin alin porras
liittyy fysiologisiin tarpeisiin, kuten
ruokaan, juomaan, ilmaan ja uneen.
Samoista perusasioista puhutaan
tänäkin päivänä.
− Jotta ihminen jaksaisi, hän
tarvitsee ravintoa, liikuntaa ja lepoa.
Uniongelmat ovat yleisiä ja yli puolet
työikäisistä on ylipainoisia. Kuormittunut, väsynyt ihminen ei jaksa
tehdä työtä täysipainoisesti eikä pitää
huolta itsestään, pohtii Rauramo.
Itsestään ja perustarpeistaan huolehtiminen vaikuttaa myönteisesti:
siitä kimpoaa voimavaroja niin työhön
kuin vapaa-aikaan.
− Ihmisellä on elämää työn ulkopuolellakin. Hyvinvoinnin haasteena
on se, että työ ja vapaa-aika sekoittuvat. Työnantajan vastuulla on tarkastella työtä ja sen kuormittavuutta,
yksilö kantaa vastuuta elintavoistaan
ja työn ulkopuolisesta elämästä.

Vapaapäivänä lenkillä mieleen
tulevat, työhön liittyvät kivat ideat
ovat vain hyvä asia. Sen sijaan on haitallista, jos työasiat painavat ja häiritsevät yksityiselämää. Itsensä johtamisen taitoa kannattaa harjoitella.

Pelko pois!

Portaiden seuraava askel on turvallisuuden tunne, johon liittyvät työn
pysyvyys, riittävä toimeentulo, turvallinen työ ja työympäristö sekä oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja
yhdenvertainen työyhteisö.
Apteekkialalla tärkeä osa turvallisuutta on esimerkiksi torjua väkivallan uhkaa. Haastavat asiakkaat,
kuten lääkkeiden väärinkäyttäjät ja
narkomaanit, vaikuttavat sekä työturvallisuuteen että työhyvinvointiin.
Turvajärjestelyjen lisäksi tarvitaan
osaamista uhkaavan asiakkaan kohtaamiseen.
− Turvallisuus tarkoittaa sitä,
ettei koko ajan tarvitse pelätä työnsä,
toimeentulonsa ja tulevaisuutensa
puolesta. Nykytyöelämän taitoihin

kaikilla aloilla kuuluu kuitenkin epävarmuuden sietäminen, määrittelee
Rauramo.
Epävarmuus työsuhteissa voi joskus johtaa työpaikkakiusaamiseen.
Kiusaaminen on usein seurausta
työhön liittyvästä asiasta, kuten epäselvästä ja toimimattomasta organisaatiorakenteesta. Jos kiusaaja on johtotehtävissä tai voimakas persoona,
ongelma lakaistaan usein maton alle.
Tarvitaan uskallusta ottaa asia ajoissa
esille ja ryhtyä toimenpiteisiin heti.

− Jos joku viljelee toistuvasti
loukkaavia vitsejä, siihenkin pitää
puuttua. Mutta huumorin suitsiminen
kokonaan vie iloa työyhteisöstä.
Rauramon mukaan esimies on esimerkki ja vaikuttaa koko työyhteisön
arvomaailmaan. Myös hyvä ilmapiiri
rakentaa turvallisuutta. On sallittava
ikävistäkin asioista puhuminen ja toiminnan kehittäminen ilman kielteisiä
seurauksia.
− Työelämässä johtajuus on
yhteinen asia. Mennyttä aikaa on

Päivi Rauramon kehittämä
Työhyvinvoinnin portaat
-malli perustuu tuttuun
Maslowin tarvehierarkiaan.
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se, että johto tekee toimenpiteitä ja
alaiset tottelevat. Jokaisen on oltava
aloitteellinen ja aktiivinen omassa
työssään. Jos tuntee, että työssä on
ongelmia, siitä pitää puhua esimiehen
tai kollegan kanssa.

Yhteisöllisyyden sydän sykkii

Alimmat portaat, fysiologiset tarpeet
ja turvallisuuden tunne, luovat edellytykset hyvälle yhteisöllisyydelle.
Hyvän vuorovaikutuksen edellytys
on psykologisesta turvallisuudesta ja
luottamuksesta rakentuva avoimuus.
Liittymisen tarve on työhyvinvoinnin
seuraava porras.
− Se keskellä oleva, hyvää sykkivä
sydän, kiteyttää Rauramo yhteisöllisyyden merkityksen.
Työpaikkakyselyjenkin perusteella ykköseksi nousevat luotettavat,
avuliaat kollegat. Yhdessä selvitään
niin arjen haasteista kuin isommista
vastoinkäymisistä. Jos työyhteisössä
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vallitsee luottamus kaikkien osapuolien välillä, asiat rullaavat eteenpäin.
− Apteekeissa haasteena on turvata jatkuvuus ja yhteinen kehittäminen, kun alalla on paljon osa- ja
määräaikaisia työntekijöitä. Keikkatyöläisten ja vakituisten työntekijöiden tarpeet voivat olla erilaisia.
Yhteisöllisyydestä on hyvä hypätä
ylöspäin, arvostuksen tarpeeseen.
Rauramon mukaan on tärkeää, että
ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan ja se myös osoitetaan. Jos
esimies kiittää, kannustaa ja antaa
palautetta, se koetaan usein rahaakin
tärkeämpänä.
Lisäksi itseään ja työtään arvostava yksilö uskaltaa ottaa aktiivisen
roolin organisaation kehittämisessä
ja toiminnassa. Jos työnantajan arvot
tukevat hyvinvointia ja tuottavuutta,
se rohkaisee työntekijöitä osallisuuteen. Myös tiedon kulun on oltava
sujuvaa ja avointa.

Itseään ja työtään
arvostava uskaltaa
ottaa aktiivisen
roolin myös
organisaation
kehittämisessä.
Oivaltaminen tuo iloa

Pyramidin ja portaiden huipulla on
itsensä toteuttamisen tarve. Oppivasta organisaatiosta puhutaan paljon
− eikä syyttä. Jos työntekijä pystyy
hyödyntämään omia edellytyksiään
täysipainoisesti ja tuottamaan uutta
tietoa, hän saa onnistumisen kokemuksia. Itsetuntokin kohoaa.

− Organisaation tehtävänä on luoda
edellytykset sille, että jokainen kokee
tekevänsä mielekästä työtä, Päivi
Rauramo sanoo.
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Member+ on täysin uusi
jäsenetupalvelu akavalaisille
Tutustu palveluun: www.memberplus.ﬁ

Kaikki A-lomien lomahuoneistot käytössäsi

Ruka

Himos

35 hotellia Suomessa, 4000 hostellia ympäri maailman

TahkoSpa Hotel

Hotelli Pariisin Ville, Porvoo

Etuja hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen

Academy of Brain

Lifted.ﬁ

Jäsenetuhintaisia verkkokauppoja sekä arjen luksusta

Salomon, Wilson, Zero Point
jne - M+ store
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Priority Pass lentokenttälounget ympäri maailman

Oppiminen ja
oivaltaminen tuovat
iloa arkeen.
Organisaation tehtävänä on luoda sellaiset
edellytykset, että jokainen pystyy vaalimaan
ammattitaitoaan ja kokee tekevänsä mielekästä
työtä. Hyvä työnteko auttaa jaksamaan.
− Oman työn hallinta ja osaamisen ylläpito
ovat tärkeitä asioita. Oppiminen ja oivaltaminen
tuovat iloa arkeen. Kaikki eivät ole oppimishaluisia, mutta olisi hyvä, jos heitäkin onnistuttaisiin
sytyttämään. Itsensä kehittäminen vie aina eteenpäin, ja oppiminen ruokkii itseään.
Rauramo myöntää, että ihmisiä voi olla vaikea saada innostumaan työnkuvan muuttuessa
toiseksi. Palvelu- ja hoiva-alalla työskentelevät
haluavat ennen kaikkea tehdä työtä ihmisten
parissa, mutta paljon aikaa kuluu muuhun.
On kirjattava, raportoitava ja tuskailtava eri
järjestelmien kanssa.
− Yksinkertaisimpia töitä automatisoidaan
ja ihmiseltä vaaditaan yhä enemmän osaamista.
Jarruttaminen ei auta, mutta tarvittavaa tukea
pitäisi olla saatavilla. Nuoresta ja ikääntyvästä
saisi hyvän työparin: toinen hallitsee digivälineet
ja toisella on laaja kokemus.

Pienin askelin, realistisin tavoittein

Rauramo toteaa Maslowin tarvehierarkian toimivan kuin liukuportaat: perustarpeista kohotaan yhä ylemmäksi, aina arvostukseen ja osaamiseen asti. Ylhäältä voidaan mennä myös
alaspäin.
− Tila ei ole staattinen: tulee muutoksia ja
uusia tarpeita. Ei voi tuudittautua siihen, että
nyt on kaikki kunnossa. Kriisi yksityiselämässä
tai työssä voi pudottaa ihmisen alatasolle, josta
on taas lähdettävä uudelleen liikkeelle.
Työpaikallakaan ei saisi keskittyä vain yläportaan asioihin ja väheksyä muita tasoja. Työn imun,
flow-tilan, suitsuttaminen ei auta, jos työolot ovat
huonot tai töiden epävarmuus vaivaa.
− Työpaikalla on erilaisia ihmisiä, yksilölliset
tarpeet vaihtelevat. Työhyvinvointi on laaja ja
polveileva, monien purojen kokonaisuus. Sen
vaalimisessa on hyvä edetä pienin askelin ja
realistisin tavoittein. Hyvinvoinnin edellytyksenä
on, että kaikki olennaiset tarpeet tyydyttyvät
työssä ja elämässä.

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU edustaa
kaikkia työntekijöitä muun muassa
turvallisuuteen, terveyteen ja työky‑
kyyn liittyvissä asioissa. Jos työpaikalla
työskentelee säännöllisesti vähintään
kymmenen työntekijää, työnantajan
on käynnistettävä toimenpiteet
työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi.
Myös alle kymmenen hengen työpai‑
koilla työntekijät voivat halutessaan
valita työsuojeluvaltuutetun. Jos
työpaikalla on sekä työntekijöitä että
toimihenkilöitä, toimihenkilöasemassa
olevat työntekijät voivat valita oman
työsuojeluvaltuutetun.
Työpaikalla, jossa työskentelee
vähintään 20 työntekijää, on perus‑
tettava lisäksi työsuojelutoimikunta.
Työnantajan edustajana toimii työsuo‑
jelupäällikkö, jonka työnantaja nimeää.
Työnantaja itse ei voi toimia työpaik‑
kansa työsuojeluvaltuutettuna.
Jokaisella työntekijällä on oikeus
asettua ehdokkaaksi työsuojelu‑
valtuutetun vaaleissa ja osallistua
työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun
valintaan. Työsuojeluvaltuutetun
valintaan ja tehtäviin liittyvistä
asioista säädetään niin kutsutussa
valvontalaissa. Työntekijät järjestä‑
vät vaalin, jolla valitaan työsuojelu‑
valtuutettu ja kaksi varavaltuutettua.
Valtuutettu voidaan valita sopuvaa‑
lilla, jos menettelystä ja valittavista
henkilöistä ollaan yksimielisiä.
Työnantaja ei saa vaikeuttaa työ‑
suojeluvaltuutetun vaalin järjestämistä.
Vaalitoimikunta toimittaa työsuojelu‑
valinnoista tehdyn pöytäkirjan työnan‑
tajalle. Työnantaja ilmoittaa valinnoista
Työturvallisuuskeskuksen työsuojelu‑
henkilörekisteriin, www.ttk.fi
Työsuojeluvaltuutetun toimi‑
kausi on kaksi vuotta, ellei toisin

sovita. Työnantajan pitää huolehtia
siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja
varavaltuutetulla on mahdollisuus
saada tehtävän edellyttämää koulu‑
tusta. Koulutustarve ja koulutuksen
järjestäminen on käsiteltävä kahden
kuukauden kuluessa työsuojeluval‑
tuutettujen valinnasta.

Työsuojeluvaltuutetulla
on vahva irtisanomissuoja

Työsuojeluvaltuutettu voidaan työn
vähenemisen, saneerausmenettelyn
tai konkurssin perusteella irtisanoa
ainoastaan, jos hänen työnsä päättyy
kokonaan, eikä hänelle voida tarjota
hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai
muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa
häntä muihin tehtäviin. Henkilöön
liittyvistä syistä työsuojeluvaltuute‑
tun saa irtisanoa vain, jos työsuo‑
jeluvaltuutetun edustamien työn‑
tekijöiden enemmistö antaa siihen
suostumuksensa.

Mihin työsuojeluvaltuutettua
tarvitaan?

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työn‑
tekijöitä työsuojeluasioissa, kuten
työntekijöiden aloitteiden tai ongel‑
matilanteiden selvittämisessä ja työ‑
suojelutarkastuksissa. Hän perehtyy
työpaikan työsuojeluasioihin ja työ‑
suojelusäännöksiin. Hän myös seuraa
työpaikalla sovittujen toimenpiteiden
toteutumista sekä vaikuttaa osaltaan
työntekijöiden turvallisuuteen ja ter‑
veyteen välittömästi vaikuttaviin
asioihin ja muutoksiin.
Hyvä työsuojeluvaltuutettu
haluaa parantaa työpaikan asioita.
Tähän tarvitaan omaa kiinnostusta
sekä myös rohkeutta puuttua ongel‑
makohtiin!

Farmasialiiton jäseniä, jotka on valittu työpaikkansa työsuojeluvaltuutetuiksi, pyydetään ilmoittamaan valinnastaan sähköpostitse
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi. Viestissä tulee mainita valtuutetun
nimi, työpaikka ja toimikauden pituus. Näin voimme kohdentaa
tarvittavaa koulutustarjontaa ja tietoa suoraan työsuojeluvaltuutetuille.

Teksti: Minna Huhta, työsuhdeasiamies

Työsuojeluvaltuutetun
vaalit käytiin loppuvuodesta
Haemme Vaasaan
tai Turkuun kahta

FARMASEUTTIA
vakinaiseen työsuhteeseen. Työskentelet
terveydenhoitoetuuksien keskuksen lääkeryhmässä huolehtien lääke-etuuksien
toimeenpanosta sekä siihen liittyvästä
kumppanuus- ja sidosryhmäyhteistyöstä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa. Työhösi kuuluvat
apteekkitilitysten käsittely, lääkekorvausoikeuksien ja lääkekorvaushakemusten
ratkaisutyö.
Sinulla on farmaseutin tutkinto ja kokemusta apteekkityöstä. Olet positiivinen ja
sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Olet valmis ottamaan haasteita
vastaan, pidät uusien asioiden opettelusta ja olet oma-aloitteinen. Osaat soveltaa
kirjallisia ohjeita käytännön tekemiseen
ja käytät sujuvasti eri tietojärjestelmiä tiedon hakuun.
Arvostamme palveluhenkisyyttä, tuloksellisuutta sekä joustavuutta muuttuvissa
työtilanteissa. Ruotsin kielen suullinen ja
kirjallinen taito katsotaan eduksi.
Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen
työhösi, mielenkiintoisen, itsenäisen ja
vastuullisen työn sekä ajanmukaiset työvälineet ja ison talon edut.
Palkka on 2 444 e/kk.
Lisätietoja antavat
etuuskäsittelyn päällikkö
Teija Sillanpää-Söderqvist,
p. 040 554 7196
ja keskuksen päällikkö
Riitta Hanka,
p. 040 809 2848.
Viimeinen hakupäivä on 23.2.2018.

Tutustu Kelaan työpaikkana
ja avoimiin tehtäviimme:

www.kela.fi/rekrytoi
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Laatua, lankutusta

ja yhteisöllisyyttä
Biolääketieteeseen keskittynyt AbbVie on kansainvälinen
yhtiö, jossa yhteistyö ja välittäminen kuuluvat olennaisena
osana työarkeen. Ei siis ihme, että väki viihtyy. Työyhteisön
hyvinvointi on huomattu myös talon ulkopuolella.

K

aiken kaikkiaan AbbViellä
on noin 29 000 työntekijää
ympäri maailmaa. Suomessa on noin 80 hengen
paikallinen organisaatio, joka kattaa
myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon, HR:n, yhteiskuntasuhteet,
innovaatio-osaamisen ja terveystaloustieteen.
Pieni, mutta vahva paikallisorganisaatio pitää sisällään myös piskuisen
Regulatory-tiimin, jonka kolmihenkinen naisisto vastaa muun muassa lääkevalmisteiden myyntiluvista ja yhteistyöstä lääkeviranomaisten kanssa.
− Teemme myös terveydenhuollon
henkilöstölle ja potilaille suunnattua
materiaalia, kuten valmisteyhteenvetoja lääkäreille ja ohjeistuksia hoitajille sekä pakkausselosteita lääkkeiden käyttäjille, kertoo rekisteröintipäällikkö, farmaseutti Ann-Sofie
Pettersson.
Fimeaan ja Euroopan lääkevirasto
EMAan pidetään yhteyksiä säännöllisesti. Suurin työ liittyy voimassa
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olevien myyntilupien muutoksiin,
jotka on hyväksytettävä lääkeviranomaisilla. Sisäistä yhteistyötä tehdään
muun muassa markkinointi- ja lääketurvallisuusosaston sekä lääketieteellisen osaston kanssa.
− Tiivis dialogi vie yhteistä asiaa
eteenpäin, toteaa rekisteröintiasiantuntija, farmaseutti Elina Nieminen.
AbbVie on menestynyt Great Place
to Work -tutkimuksessa mainiosti sekä
Suomessa että kansainvälisesti. Parhaiden työpaikkojen joukkoon yltäminen
kertoo, että paljon hyvää on tehty.

Yhteisöllisyyttä ja
aitoa välittämistä

Molemmat farmaseutit ovat viihtyneet AbbViellä pitkään: Pettersson
16 vuotta, Nieminen kuusi.
− Lääkeala on aina kiinnostanut: mitä tapahtuu lääkkeelle ennen
apteekkiin päätymistä, Pettersson
miettii.
Lääkealan perustutkinnon jälkeen
Niemiselle oli selvää, että hän suun-

Hyvä työilmapiiri vaikuttaa.
Rekisteröintiasiantuntija
Elina Nieminen (vas.) ja
rekisteröintipäällikkö Ann-Sofie
Pettersson ovat viihtyneet jo
vuosia AbbViella.
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tautuu lääketeollisuuteen, jossa työuraa on kertynyt kymmenen vuotta.
Syy on sama kuin kollegalla: lääkkeen
tie potilaaseen asti on mielenkiintoinen prosessi.
Niemisen mukaan AbbViella on
voimissaan vahva yhteisöllisyys: aito,
lämmin välittäminen tukee työntekoa,
kaikkia kollegoita on helppo lähestyä
ja toimintatapoja päivitetään ja kehitetään yhteistuumin. Myös Pettersson
kehuu työilmapiiriä ja yhdessä tekemisen meininkiä.
− Lähikollegoiden lisäksi olemme
tekemisissä Euroopan osaston ja
pohjoismaisten kollegoiden kanssa
päivittäin. Työtä tehdään ajatuksella. Yhdessä luomme pelisääntöjä
ja tapoja toimia sekä rakennamme
hyvää työkulttuuria. Pohjoismaisista
työtovereista on tullut myös oikeita
ystäviä pitkän, yhteisen historian
ansiosta.
Pettersson toteaa, että on etuoikeutettua saada tehdä töitä yhdessä ja
sellaisten kiinnostavien valmisteiden
parissa, jotka ovat mullistaneet potilaiden elämää.
− Se tuo perspektiiviä ja onnistumisen kokemuksia.

Yhteisen hyvän sukkamaakareita

Henkilökunta saa tehdä vapaaehtoistyötä yhden työpäivän verran vuodessa. Viimeisimpänä oli villasukkahaaste: abbvielaisten tavoitteena
oli neuloa sata sukkaa SOS-Lapsikylään.
− Lääketieteellinen johtaja piti
meille sukkakoulua, johon myös
toimitusjohtaja osallistui. Kokouksissakin oli sallittua heilutella puikkoja.
Jos jollakulla oli ongelmia kantapään
kanssa, toinen neuvoi. Keräsimme
sukat pyykkinarulle kahvihuoneeseen, jossa kävimme ihastelemassa
ja laskemassa niitä. Tavoite ylitettiin
reippaasti, Pettersson iloitsee.
Yrityksessä on koko ajan meneillään pientä, ilmaista hauskaa työnteon
lomassa. On perehdytty mindfulnessiin, on punnerrettu, on lankutettu.
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− Punnerrushaaste otettiin vastaan johtoryhmää myöten. Jääkappiin
kiinnitettiin lankutushaasteen eri päivien kulku, ja se toteutettiin kokoushuoneessa, kertoo Nieminen.
Mukavia, yhteisiä hetkiä järjestetään matalan kynnyksen periaatteella:
osallistuminen on vapaaehtoista,
ideat spontaaneja ja tempaukset
helppo toteuttaa. Kaksikko korostaa,
ettei mistään tehdä suurta numeroa,
eikä kalenterista tarvitse varata aikaa.

Koulutuksiin ja
perheisiin panostetaan

Hyvä, avoin työkulttuuri ja -ilmapiiri
tukevat abbvielaista työhyvinvointia,
joka Petterssonin mukaan on leivottu
yritykseen sisään. Työhyvinvointiin

Työtä tehdään
ajatuksella. Yhdessä
luomme pelisääntöjä
ja tapoja toimia sekä
rakennamme hyvää
työkulttuuria.

on valittava relevantit, omaan työhön
liittyvät asiat.
Brexit on aiheuttanut ja aiheuttaa
lisää työsarkaa: Isossa-Britanniassa
olevat myyntiluvat pitää siirtää EU:n
alueelle. Samaan aikaan Brexitin
kanssa vuoden 2019 keväällä otetaan
käyttöön EU:n uusi lääkeväärennösdirektiivi, joka vaatii paljon toimenpiteitä ennen h-hetkeä.
− Toimilla on laaja vaikutus ja
pitää tarkasti miettiä, miten kaikki
hoidetaan.
AbbVien etuna on kollegaverkosto
muissa maissa: tietoa, kokemuksia,
onnistumisia ja jopa epäonnistumisia sekä ideoita jaetaan avoimesti.
Systeemi pelaa. Haasteita on, mutta
Petterssonin ja Niemisen mukaan
yhdessä selvitään niistäkin.
Vielä jää nähtäväksi, miten henkilöstö selviää seuraavasta sisäisestä
haasteesta: vatsalihakset on tarkoitus
pistää koville. Ei pidä ihmetellä, jos
AbbVien kokoushuoneessa jumpataan
urakalla.

Lääkkeen tie potilaaseen asti on
mielenkiintoinen prosessi. Siksi
farmaseutit Ann-Sofie Pettersson
(vas.) ja Elina Nieminen valitsivat
lääketeollisuuden työsarakseen.
liittyvistä toimenpiteistä ei tarvita
huoneentaulua eikä aikataulua.
Etuna on myös paikallinen HR-henkilöstö, joka on lähellä tukena. Tämä
ei ole itsestään selvää globaaleissa
yrityksissä.
Nieminen kiittelee hyvää työterveyshuoltoa ja muun muassa mahdollisuutta käyttää hoitopalvelua lapsen
sairastaessa. Se tukee työn ja perheen
yhdistämistä ja kertoo työnantajan
välittämisestä.
Työnantajan ymmärrys auttaa
jaksamaan. Joustavat työajat ja etätyöt tukevat työhyvinvointia. Työajan
joustoja tarvitaan myös siksi, että
kansainvälisessä yhtiössä puhelinneuvottelut ja koulutukset saattavat
ajoittua iltaan.

Työkiertoihin ja kouluttautumiseen
kannustetaan. Alan koulutuksia on
paljon tarjolla, ja niihin voi osallistua
talon ulkopuolellakin. Esimerkiksi
Lääketietokeskus ja Farmasian oppimiskeskus järjestävät säännöllisesti
koulutusta, johon abbvielaisetkin
ovat osallistuneet.
− On hyvä, kun voi pitkäjänteisesti
tehdä suunnitelmia omien intressiensä mukaan. Koulutus tukee työssä
kehittymistä, toteaa Nieminen.

Haasteista selvitään yhdessä

Petterssonin mukaan suurimmat
haasteet nyt ja tulevaisuudessa
liittyvät viranomaisvaatimuksiin ja
direktiiveihin. Kärryillä on pysyttävä:
laajasta informaatiokirjosta
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Antibioottiresistenssi kasvussa

ANTIBIOOTTIEN
KÄYTÖN OHJAUSTA

lisättävä tertiäärisissä
lastensairaaloissa

Tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sairaalainfektioiden
antibioottihoitoa Helsingin Lastenklinikalla. Tutkimuksen mukaan
mikrobilääkehoito oli osin epätarkoituksenmukaista.

V

iimeistään nyt olisi hyvä
herätä vuosi vuodelta
kasvavaan antibioottiresistenssiin, vaikka tilanne
on Suomessa suhteellisen hyvä verrattuna muuhun maailmaan. Uusia
mikrobilääkkeitä ei ole riittävästi,
ja niiden kehittäminen on hidasta.
Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten panos on tärkeää nykyisessä
tilanteessa, jossa antibiootit uhkaavat
hiljalleen loppua.
Kliinisen farmasian maisteri ja
Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n
toimitusjohtaja Niina Laine arvioi
väitöstutkimuksessaan Mikrobilääkkeiden käyttö lastensairaalassa HUSin
Lastenklinikalla toteutetun mikrobilääkehoidon oikeellisuutta lapsilla,
jotka saivat kyseistä lääkehoitoa
veriviljelypositiivisiin infektioihin.
Laine tutki myös mikrobilääkkeiden kulutusta sairaalassa ja selvitti
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ei-rekisteröityjen mikrobilääkkeiden
käytön yleisyyttä vastasyntyneillä
sekä analysoi lasten mikrobilääkehoidossa sattuneita lääkityspoikkeamia.
Tutkimuksesta ilmeni, että vuosina 2003–2013 antibioottiresistenssi kasvoi useita beeta-laktaamiantibiootteja kohtaan. Merkittävin muutos oli karbapeneemien käytössä,
joka kasvoi tutkimusaikavälillä
110 prosenttia.
– Kasvanut antibioottiresistenssi
oli pelottava löydös. Laajakirjoisten
karbapeneemiantibioottien käytön
kasvu kielii siitä, että kapeakirjoisemmat antibiootit eivät tehoa enää niin
hyvin, Laine sanoo.

Mikrobilääkehoidon
toteutuksessa kehitettävää

Laineen mukaan mikrobilääkehoitoa
toteutetaan Lastenklinikalla pääsääntöisesti asianmukaisesti. Kehitettävää

kuitenkin löytyi mikrobilääkkeiden
käytön koordinoinnin osalta.
Laine havaitsi tutkimuksessaan,
että vuosien 2005–2012 aikana
0–17-vuotiaiden lasten mikrobilääkehoito oli epäasianmukaista 17 prosentilla potilaista, joilla oli veriviljelypositiivinen infektio. Kyseisistä potilaista kolme sai mikrobilääkehoitoa,
joka oli täysin tehotonta taudinaiheuttajia vastaan.
– Hoito oli epätarkoituksenmukaista johtuen pääosin liian laaja-

Antibioottien käytön
ohjauksessa tulisi
ehdottomasti olla
mukana myös
farmasian
ammattilainen.

kirjoisten antibioottien käytöstä tai
infektioon toimimattomien antibioottien käytöstä. Yllätyin, että luku oli
niinkin iso kuin 17 prosenttia, Laine
toteaa.
Tutkimuksesta kävi myös ilmi,
että veriviljelypositiivisen infektion
saaneista 400–2 000 gramman painoisista keskosista 18 prosenttia sai
ei-rekisteröityä mikrobilääkettä. Keskosten kasvu oli tilastollisesti merkittävässä yhteydessä ei-rekisteröityjen
mikrobilääkkeiden käyttöön.
Laine raportoi tutkimustyössään
157 mikrolääkityspoikkeamaa 149
potilaalla, neljältä eri osastolta. Kaksi
raportoiduista poikkeamista oli kliini-

sesti merkittäviä. Suurin osa poikkeamista sattui mikrobilääkkeillä, joita
käytettiin usein. Näitä olivat muun
muassa kefuroksiini ja G-penisilliini.
– Vaikka kehitettävää löytyi, kuitenkin moni asia toimii Lastenklinikalla hienosti. Esimerkiksi raportoitujen mikrobilääkityspoikkeamien
määrä vuosina 2009–2014 oli suhteellisen vähäinen. Ja mikä tärkeintä,
ilmoitetuista mikrobilääkityspoikkeamista vain yksi prosentti oli kliinisesti
merkittävä eli potilaalle koitui niistä
haittaa, joka ei ollut kuitenkaan pysyvää, Laine kertoo.

Antibioottien käytön
ohjausta yhteistyöllä

Laine haluaa tukea väitöstutkimuksellaan mikrobilääkkeiden rationaalista,
turvallista ja tehokasta käyttöä.
– On tärkeää panostaa sekä suunnittelu- että tutkimustoimintaan
koskien sairaalainfektioiden hoidon
järkeistämistä ja lääkehoidon laadun,
tehokkuuden, turvallisuuden ja taloudellisuuden varmistamista. Lisäksi
tulisi myös huomioida pienemmät
käytännön toimet, joilla saadaan
usein aikaan hyviä tuloksia, Laine
toteaa.
Uuteen lastensairaalaan tarvitaan
Laineen mukaan ylätasolla hieman
koordinoidumpaa mikrobilääkkeiden
ohjausta. Ohjaustiimissä tulisi olla
mukana ainakin lääkäreitä, mikrobiologeja, hygieniahoitajia sekä farmasian ammattilaisia.
– Kaikissa tertiäärisissä sairaaloissa, joissa on saatavilla myös
vaikeimpia hoitoja, kuten elinsiirtoja, kantasolunsiirtoja ja muita
syöpähoitoja, antibioottien käytön
ohjauksessa tulisi ehdottomasti
olla mukana myös farmasian

ammattilainen, joka tarkastelee lääkeasioita toisenlaisesta näkökulmasta
kuin esimerkiksi lääkärit ja hoitajat.
Tällä tavalla toimitaan jo useissa
muissa maissa, kuten Isossa-Britanniassa, USA:ssa ja Australiassa. Yhdessä
tehden hyödymme kaikki ja potilaat
saavat parasta mahdollista hoitoa sairaalainfektioihin, Laine tähdentää.

RATIONAALISEN
MIKROBILÄÄKEHOIDON VARMISTAMINEN
SAIRAALOISSA
1. Ensimmäiseksi tulee varmistaa,
että kokeellinen mikrobilääkehoito on määrätty suositusten
mukaisesti.
2. Kun laboratoriotuloksista
selviää infektion takana vaikuttava
patogeeni, tulee hoitoa kaventaa
mahdollisuuksien mukaan vaihtamalla alkuperäinen määrätty
laajakirjoinen antibiootti kapeakirjoisempaan antibioottiin.
3. Lääkemuoto tulisi vaihtaa parentaalisesta oraaliseen aina, kun on
mahdollista. Tämä altistaa potilaan
harvemmin sairaalainfektioille.
4. Asianmukainen terapeuttinen
pitoisuusseuranta tulisi toteuttaa antibiooteille, joille sellaista
tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi
vankomysiini sekä aminoglykosidit.
5. Tehdään lista antibiooteista,
joita saa käyttää vain rajatuin
ehdoin. Esimerkkinä tällaisesta
antibiootista on linetsolidi.
Niina Laine väitteli 8. joulukuuta
2017 Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa aiheesta
Mikrobilääkkeiden käyttö lastensairaalassa. Väitöstutkimuksen
englanninkielinen nimi: Use
of Antimicrobials in a Tertiary
Children’s Hospital.
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Esimiestyön tueksi!

Haluatko sparrausta esimiestyösi tueksi? Farmasialiitto
tarjoaa jäsenilleen monipuolisen esimiestyön ja
työhyvinvoinnin koulutustarjonnan. Ilmoittaudu vuoden
2018 koulutustarjontaan ja hyödynnä jäsenetusi
osallistumalla!
• Esimies, tule
kehittämään johtajuuttasi

Muutoksen tahti on ennennäkemätöntä. Digitalisaatio ja sen vaikutukset
tuovat sekä mahdollisuuksia että
haasteita, jotka vaativat meitä johtamaan itseämme, toisiamme ja yhteistyötä teknologian kanssa aivan uudella
tavalla. Muutos on läsnä kaikilla
elämän osa-alueilla, liiketoiminnassa,
tavoitteissamme ja ihmissuhteissamme. Me kaikki tunnumme pohtivat
sitä, miten suhtautua muutokseen,
miten ymmärtää sitä ja miten johtaa
sitä tehokkaasti. Mutta se tärkein
kysymys, jota tunnumme välttelevän,
ja joka antaisi meille vastauksen, jota
emme ehkä ole vielä valmiita kuulemaan on: Kuka minusta on tultava?
Tule mukaan pohtimaan miltä näyttää
sinun tulevaisuuden johtajuutesi.
Aikataulu ja webinaarien teemat:
ma 26.3. klo 9–11, osa 1: Orientaatio,
johtajuuden kehittäminen ja luottamus
ma 16.4. klo 9–10, osa 2: Vastuunotto ja sen johtaminen
ma 7.5. klo 9–10, osa 3: Muutoksen
johtaminen ja muutosvalmius
ma 21.5. klo 9–10, osa 4: Kurinalaisuus ja energia
ma 17.9. klo 9–10, osa 5: Haastavien
tilanteiden johtaminen
ma 8.10. klo 9–10, osa 6: Johtajuuden ajattelu ja kieli

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy kuusi
webinaaria ja välitehtäviä. Välitehtävät
ovat arjessa tehtäviä harjoituksia, pohdintoja ja kokeiluja sekä lukutehtäviä.
Lukutehtävään olisi hyvä varata noin
yksi tunti jaksojen välissä, muut tehtävät tehdään arjen johtamistilanteissa.
Ilmoittautuminen 12.3.2018 mennessä.
Kouluttaja : Nonna Babitzin, Senior
Executive Coach, PCC / Adare
Koulutus on maksuton Farmasialiiton
työelämässä oleville jäsenille. Koulutus
toteutetaan yhteistyössä Akavan Erityisalojen ja Yksityisalojen Esimiehet
ja Asiantuntijat YTY kanssa.

• Tukea esimiestyöhön ja työsuojelu-asioihin Työturvallisuuskeskuksen webinaareista
15.3.2018 Esimiehen vastuu ja rooli
työhyvinvoinnin ja työsuojelun
johtamisessa, klo 8–9
12.4.2018 Osallistava ihmisten
johtaminen, klo 8–9
9.5.2018 Esimiehen rooli työkyky‑
johtamisessa, klo 8–9
syksy Psykososiaalisen työkuormi‑
tuksen hallinta esimiestyössä
syksy Esimiehenä ristiriitatilanteissa

• Merkitse kalenteriin!
Farmasialiiton johtamiskoulutus
29.–30.9.2018, Vihti

Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautumiset
www.farmasialiitto.fi/tapahtumasivu

Esimiestyön koulutukset ovat suunnitelleet yhteistyössä Proviisorineuvottelukunta, Apteekkineuvottelukunta ja Proviisoriverkosto.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Koulutusten lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet löydät
Farmasialiiton verkkosivujen
kalenterista!
MAALISKUU
15.3.2018 ESIMIEHEN VASTUU JA
ROOLI TYÖHYVINVOINNIN JA
TYÖSUOJELUN JOHTAMISESSA
webinaari
22.3.2018 LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
Helsinki
26.3.2018 JOHTAJUUDEN
WEBINAARISARJA
webinaari
HUHTIKUU
4.4.2018 LINKEDIN-PROFIILIN
PÄIVITTÄMINEN
webinaari
12.4.2018 OSALLISTAVA
IHMISTEN JOHTAMINEN
webinaari
16.4.2018 JOHTAJUUDEN
WEBINAARISARJA
webinaari
17.4.2018 PAIKALLINEN
SOPIMINEN JA APTEEKKI
TALOUDEN PERUSTEET
Helsinki
18.4.2018 AJAN JA ARJEN
HALLINTA
webinaari
24.4.2018 ALUEELLINEN
KOULUTUSILTA
usealla paikkakunnalla
26.4.2018 SAIRAALA- JA
TERVEYSKESKUSFARMASIAN
KOULUTUSPÄIVÄ
Helsinki

VIRITÄ VALMIUTESI
HUIPPUKUNTOON

KOULUTUSKUTSU

HALUATKO KEHITTYÄ työssäsi tai
pohditko seuraavaa askelta urallasi?
Kaipaako cv:si päivittämistä? Entä löytyykö sinulta LinkedIn-profiili? Farmasialiiton koulutuksista saat jäsenetuna
monipuolista tukea oman osaamisesi
kehittämiseen, urasuunnitteluun,
työnhakuun ja työvyvinvointiin!

Koulutuksen aiheina ovat vegaaniruokavaliota noudattavan
ravitsemus ja suositellut ravintolisät sekä jaksaminen arjessa
ja töissä.

7.2.2018 Unelmatyö vai turvallinen
vaihtoehto?
27.2.2018 Viisi askelta piilotyöpaikkaan!
4.4.2018 LinkedInprofiilin päivittäminen
18.4.2018 Ajan ja arjen hallinta
8.5.2018 Puhutaan palkasta!
4.9.2018 Mitä kaikkea tulee huomioida työsopimusta tehdessä
5.9.2018 Työnhakukanavat
9.10.2018 Tunnista osaamisesi, hyödynnä vahvuutesi!
24.10.2018 Istumatyöläisen fyysinen
hyvinvointi
6.11.2018 Muutokset työsuhteessa –
tunnethan oikeutesi
7.11.2018 Onnistu työhaastattelussa
21.11.2018 Tunnista ja taklaa haitallinen
stressi
Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautuminen: http://www.farmasialiitto.fi/
tapahtumasivu.html
Koulutus- ja työvoimapoliittinen
asiantuntija, proviisori Sanna Passi
sanna.passi@farmasialiitto.fi

Tervetuloa Farmasialiiton jäsenet Farmasialiiton
ja Orion Pharman yhteiseen koulutus-iltaan
tiistaina 24.4.2018.

KOULUTUKSEN OHJELMA JA AIKATAULU
17.00 Ruokailu sekä tutustuminen Orionin
tuotteistoon ja materiaaleihin
17.30 Tervetuloa
Farmasialiitto ja Orion Pharma
18.00 Vegaaniruokavaliota noudattavan
ravitsemus ja suositellut ravintolisät
Lotta Pelkonen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti,
Vegaaniliiton ravitsemusvastaava
19.00 Kahvitauko sekä tutustuminen
Orionin tuotteistoon ja materiaaleihin
19.25 Voimaa ja iloa arkeen ja työhön
Ritva Enäkoski, viestintäkouluttaja ja taitovalmentaja
20.45 Tilaisuus päättyy
KOULUTUSPAIKKAKUNNAT OVAT:
Helsinki (päälähetyspaikkakunta), Tampere, Lahti,
Lappeenranta, Kouvola, Turku, Pori, Seinäjoki, Jyväskylä,
Kuopio, Joensuu, Oulu ja Kajaani. Tarkemmat tiedot paikoista
löytyvät Farmasialiiton verkkosivujen tapahtumakalenterista
sekä ilmoittautumislomakkeesta. Koulutusillan luennot videoidaan koulutuspaikkakunnille. Kaikilta paikkakunnilta
on mahdollisuus lähettää kysymyksiä online.
Ilmoittautuminen 8.4.2018 mennessä Farmasialiiton
verkkosivujen kalenterin kautta. Tervetuloa!
Koulutusterveisin
Antti Kataja,
puheenjohtaja,
Farmasialiitto

Sanna Valasmo-Lunkka,
markkinointijohtaja, itsehoito,
Orion Pharma

MONIAMMATILLISUUS ESILLÄ LÄÄKÄRI 2018 -TAPAHTUMASSA
TÄMÄN VUOTINEN lääkärien ja ter-

veydenhuoltoalan ammattitapahtuma,
Lääkäri 2018 eli Lääkäripäivät, keräsi
10.–12. tammikuuta Messukeskukseen
yli 6 000 osallistujaa. Päivien pääteemana oli muutos. Aiheiden kirjo oli
laaja: sotesta yrittäjyyteen, palvelumuotoilusta tekoälyyn, saattohoidosta

medikalisaatioon.
Tarjontaan sisältyi Farmasialiiton, Fimean ja Lääkäriliiton yhdessä
järjestämä kurssi iäkkään lääkityksestä.
Kurssilla korostettiin moniammatillisen
lääkitysarvioinnin merkitystä ja kliinisen farmasian osaajan hyödyntämistä.
Lääkäriliiton laatupalkinto myön-

nettiin tänä vuonna Työterveys Helsingille tunnustuksena Kipu ja työkyky
– vaihtoehtoja sairauspoissaoloista
-hankkeesta. Hankkeella on saavutettu
lyhyessä ajassa merkittäviä tuloksia
kipuoireista johtuvien sairauspoissaolojen vähentämisessä.
Lähde: laakaripaivat.fi
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TAPAHTUMAT
HAKUKUULUTUS:
FARMASIALIITON
AMMATILLISET
APURAHAT 2018
SUOMEN FARMASIALIITTO julistaa
jäsentensä haettavaksi apurahoja tai
avustuksia käytettäväksi farmaseutin,
proviisorin tai maisterin tutkinnon
suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen, tutkimus- ja
julkaisutoimintaan, seminaareihin ja
kongresseihin, osallistumismaksuihin
ja matkoihin.
Apurahoja jaetaan enintään 7 000 €.
Apurahaa ei myönnetä samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena.
Hakijan tulee olla liittynyt Farmasialiittoon vähintään puoli vuotta ennen
apurahan myöntämistä. Apuraha on
henkilökohtainen. Apurahan saajan
tulee toimittaa raportti Farmasialiiton
apurahan käytöstä.
Hakeminen tapahtuu sähköisellä
lomakkeella bit.ly/sflapurahat
Hakemuksen tulee sisältää tulo- ja
menoarvio sekä selvitys muista samaan
tarkoitukseen haetuista tai hakijalle
myönnetyistä apurahoista tai avustuksista. Mallipohjan tulo- ja menoarviolle
löydät bit.ly/mallilomakkeet
Hakuaika päättyy 30.4.2018.
Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä viimeistään kesäkuussa 2018.
Lisätietoja saa farmaseuttisen
toimikunnan sihteeriltä.

HAKUKUULUTUS: SUOMEN FARMASIALIITON
OPISKELIJA-APURAHAT 2018
FARMASIALIITON opiskelijajäsenet
voivat hakea apurahaa ulkomailla
suoritettaviin, tutkintoon kuuluviin opintoihin (esimerkiksi gradu,
harjoittelu, muut vaihto-opinnot),
jotka alkavat ajalla 1.1.–31.12.2018.
Apurahaa voi hakea myös kongressien rekisteröintimaksuihin ja muihin
kuluihin, jos kongressi on mahdollista sisällyttää opintoihin.
Apurahoja jaetaan enintään
5 000 €. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että hakija on liittynyt
Farmasialiiton jäseneksi vähintään
kuusi kuukautta ennen apurahan
hakuajan alkamista. Apurahaa ei
myönnetä samalle henkilölle kahtena

peräkkäisenä vuotena. Apuraha on
henkilökohtainen.
Apurahaa haetaan sähköisellä
lomakkeella bit.ly/sflapurahat
Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa tulo- ja menoarvio hakukohteen
ajalta. Mallin tulo- ja menoarvioksi
löydät Farmasialiiton verkkosivuilta
bit.ly/mallilomakkeet
Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2018. Hakemuksen voi
kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi. Hakijoille ilmoitetaan
apurahapäätöksestä viimeistään
kesäkuussa 2018.
Lisätietoja saa opiskelijaneuvottelukunnan sihteeriltä.

FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA
Puheenjohtaja,
proviisori
Antti Kataja
040 648 4521
Toimitusjohtaja,
farmaseuttinen johtaja,
farmaseutti
Riitta Uusi-Esko
040 068 8679
Työmarkkinajohtaja,
varatuomari
Jaana Meklin
0400 741 686
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Koulutus- ja työvoima
poliittinen asiantuntija,
proviisori
Sanna Passi
050 466 7575
Viestinnän asiantuntija,
FM, HSO-sihteeri
Tuija Metsäaho
0400 813 225
Järjestöpoliittinen
asiantuntija, proviisori
Anne Hautala
050 368 2916

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

Opiskelijatoiminnan
asiantuntija
Vastaava lakimies,
varatuomari
Iivari Järvinen
Työsuhdeasiantuntija,
farmaseutti
Minna Huhta
Hallinnon sihteeri
Sirpa Varesvuo
Järjestökoordinaattori,
tradenomi
Katja Sippola

Vanhempi neuvonantaja,
farmaseutti
Eija Heinonen
Vanhempi neuvonantaja,
VTT
Pekka Perttula

OLEMMEEET
SIIRTYN
EEN
SÄHKÖIS
AJAN- EN:
E
VARAUKS

itto.fi
farmasiali

JÄSENPALVELUT
029 7010 1090 (ark. klo 11–12)
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi
TYÖSUHDENEUVONTA
029 7010 1091 (ark. klo 11–12)
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi

FARMASIALIITON
LOMAOSAKE VIERUMÄELLÄ

Kuva: Vierumäki – Suomen Urheiluopisto, kuvapankki

MÖKKIKAUDEN (toukokuu 2018–
syyskuu 2018) huoneisto Vierumäellä
on nyt haussa viikoille 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 34, 35, 38 ja 39.
Rivitalohuoneisto Golf Resortista
90m2; oh, k, mh + kp x 2, wc, s, ulkoterassi, varasto. Makuusijoja 6 henkilölle.
Lomahuoneiston hinta 550 euroa/
viikko. Viikkohintaan sisältyvät liinavaatteet ja siivous. Vuokraviikko on
perjantaista perjantaihin.
Lomaviikot arvotaan välittömästi
hakuajan päätyttyä kaikkien niiden kesken, jotka ovat toimittaneet hakemuksen Farmasialiittoon 30.4.2018 mennessä. Ensisijaisia hakijoita ovat jäsenet,
joilla ei ole ollut edellisellä kaudella
varausta. Vahvistus lomaviikon saaneille
lähetetään heti hakuajan umpeuduttua.
Voit hakea lomaviikkoja sähköpostitse osoitteella sirpa.varesvuo@
farmasialiitto.fi. Laita viestiin yhteystietosi ja tieto mistä viikosta/viikoista
olet kiinnostunut.

Työkykykoordinaattori palvelee työelämän haasteissa
Työkykykoordinaattori Hanna Pratsch
Puhelinnumero 050 313 7226 Sähköposti tyokykykoordinaattori@aekassa.fi
Tavoitettavissa tiistaisin
klo 16.30–18
torstaisin klo 16.30–18
perjantaisin klo 8–9
Eläkkeet puh. 09 6126 2717
elakeasiat@aekassa.fi
Esim. eläke-etuudet, eläkkeen määrä,
ammatillinen kuntoutus

Vakuutukset puh. 09 6126 2712
vakuutusasiat@aekassa.fi
Esim. työeläkeotteelta puuttuvat tai
virheelliset tiedot, työeläkemaksu

Tarkista oma työeläkeotteesi osoitteesta www.tyoelake.fi
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Tiesitkö, että
B12-vitamiineissa on eroja?
Metyylikobalamiini sopii erityisesti iäkkäille 1,2
ja metformiinilääkityksen käyttäjille. 3

Apteekki
en
myydyin
metyylikobalam
iinivalmiste.

Valitse asiakkaallesi tehokas
Apteq B12 -metyylikobalamiini.
Apteq B12 -vitamiini: Metyylikobalamiini 1000 µg ja foolihappo 300 µg/tabl.
vadelmanmakuinen imeskelytabletti. Käyttöaihe: Aikuisille B12-vitamiinin
saannin turvaamiseen. Annostus ja antotapa: Yksi tabletti vuorokaudessa.
Paras teho saavutetaan imeskelemällä tabletti. Pakkauskoot: 30 tablettia,
100 tablettia ja 180 tablettia. Koostumus: B12-vitamiini (metyylikobalamiini)
1000 µg, foolihappo 300 µg, makeutusaineet (sorbitoli, ksylitoli), aromi (vadelma),
pintakäsittelyaine (rasvahappojen magnesiumsuolat), pteroyyliglutamiinihappo.
1. Izumi K, et al. Nihon Ronen Igakkai Zasshi. 2013;50(4):542-5.
2. Takasaki Y, et al. Risho Ketsueki. 2002;43(3):165-9.
3. Parry-Strong A, et al. N Z Med J. 2016;10;129(1436):67-75.

VALMISTET TU SUOMESSA

Parempaa apteekista

