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SÄHKÖÄ
ILMASSA

Teknologia vapauttaa asiantuntijat
keskittymään ydinosaamiseensa.

URAPOLKU

Farmaseutti Anu Murto löysi
paikkansa eläinlääkäriasemalta.

TUNTEET TYÖELÄMÄSSÄ

Tunteet vaikuttavat työelämässä
fiiliksen lisäksi tulokseen.

KOULUTUS

Helsingin yliopiston uudistuneessa koulutusohjelmassa painotetaan taidollista osaamista.

Silmäteräsi hymyillessä
tiedät, että hänellä on
kaikki hyvin.

Kun lapsellasi on kuumetta tai
kipua, muista lasten Panadol.
Voit valita sopivan viidestä eri
lasten Panadol-tuotteesta sairaan
lapsesi tarpeisiin.

Sopii
pienille lapsille*

Hellä
pienelle
vatsalle.

Ei ole parempaa hetkeä kuin
hymy pienillä kasvoilla.
*<3 kk vain lääkärin
määräyksestä

PANADOL 60 & 125 mg peräpuikot, PANADOL 24 mg/ml oraalisuspensio. Vaikuttava aine parasetamoli. Lasten tilapäisten särky- ja kuumetilojen oireenmukainen hoito. Annos lapsille (yli 3 kk)
on 15 mg/painokilo korkeintaan 3 kertaa päivässä. Alle 3-kuukauden ikäisille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. Annostusohjetta ei saa ylittää. Muita parasetamolia sisältäviä
valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti. Älä käytä Panadolia, jos lapsesi on allerginen parasetamolille tai muille valmisteiden aineosille. Oraalisuspensio sisältää sorbitolia (E420) ja hydrogenoitua
glukoosisiirappia (E965) eikä sovi lapsille, jotka sairastavat harvinaista fruktoosinsietokyvyttömyyttä. Neuvottele Panadolin käytöstä lääkärin kanssa, jos lapsella on sydämen tai munuaisten
vajaatoiminta tai maksasairaus tai jos lapselle on määrätty muita lääkkeitä (esim. epilepsialääkkeet). Harvoissa tapauksissa on ilmennyt allergisia oireita ja ihottumaa. Pitkäaikaiskäytössä ei
mahdollisia munuaisvaurioita voida kuitenkaan pois sulkea. Peräpuikot voivat aiheuttaa peräaukon kutinaa. Itsehoitolääke. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Korvattavuus: Ei korvattava. 60 ml VMH (sis. alv) 4,74 €, 200 ml VMH (sis. alv) 11,24 €, 60 mg 10 peräpuikkoa VMH (sis. alv) 5,17 €,
125 mg 10 peräpuikkoa VMH (sis. alv) 5,62 €, Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com.
Valmisteyhteenvetolyhennelmä 28.1.2015. Perustuu 26.2.2015 päivitettyihin valmisteyhteenvetoihin.
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SUOJAA VATSAA JA SUUTA
Asetaldehydi on WHO:n luokittelema syöpää aiheuttava aine eli karsinogeeni,
johon altistut jos sinulla on:
• atrofinen gastriitti (hapoton maha) • haponestolääkitys
• krooninen helikobakteeri-infektio
• tai jos käytät alkoholia tai tupakoit

Acetium® Kapseli
Acetium-kapseleiden sisältämä hitaasti liukeneva L-kysteiini sitoo
mahalaukussa lähes 90 % asetaldehydistä vaarattomaksi yhdisteeksi,
joka poistuu elimistöstä.
•

•
•

Asetaldehydi on alkoholiaineenvaihdunnan merkittävin sivutuote
ja sitä esiintyy elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen liittyy
käymisprosessi (kuten alkoholijuomissa, jogurteissa, etikassa,
soijatuotteissa, kotikaljassa ja simassa)
Käyttöohje: 1-2 kapselia aterian yhteydessä
Normaaliruokailussa 1 riittää, mikäli nautitaan alkoholia,
suositellaan toisen kapselin ottamista

Acetium® Imeskelytabletti
poistaa tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä alkoholinkäytön ja
tupakoinnin yhteydessä ja saattaa auttaa luopumaan tupakasta1.
• Asetaldehydi on tupakansavun merkittävin karsinogeeni.
• Alkoholi ja tupakka yhdistettynä huonoon suuhygieniaan selittävät noin
80 prosenttia suu-, nielu- ja ruokatorvisyövistä. Lisäksi tupakka on
mahasyövän itsenäinen riskitekijä.
1.Syrjänen K, Salminen J, Aresvuo U ym. Elimination of cigarette smoke-derived acetaldehyde
in saliva by slow-release L-cysteine lozenge is an effective new method to assist smoking
cessation. A randomised, double-blind, placebo-controlled intervention.
Anticancer Res. 36, 2297-2306, 2016.

www.acetium.fi

CE-merkityt Acetium-tuotteet ovat saatavilla apteekeista kautta maan.
Biohit Oyj valmistaa Acetium-tuotteet Suomessa.

Biohit HealthCare - Innovating for Health • Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. 09 773 861 • info@biohit.fi • www.biohit.fi
Apteekkimarkkinointi: Oriola
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punainen lanka

H

allituspuolueet linjasivat puoliväliriihessä 24.4.2017
apteekkialaa koskevat lyhyen aikavälin kehitysehdotukset. Tehdyt linjaukset osoittivat, että Farmasialiittoa on
kuultu, meidän työllämme on merkitystä.
Farmasialiitto on tehnyt viimeisen vuoden aikana aktiivista
vaikuttamistyötä, jotta apteekkijärjestelmä nähtäisiin osana
terveydenhuoltoa ja laajaa lääkehuollon ketjua. Olemme painottaneet, että apteekit eivät ole irrallinen osanen,
vaan koko lääkehuoltoa on arvioitava kokonaisuutena osana sote-järjestelmää. Yksi hallituspuolueiden linjaama selvityksessä oleva
kehitysehdotus on apteekkitoiminnan harjoittaminen tietyin reunaehdoin avoimen yhtiön
On ilahduttavaa
muodossa siten, että apteekissa työskentelevät
huomata, että
farmaseutit ja proviisorit voisivat olla apteekkarin niin halutessa osaomistajina apteekissa.
Farmasialiittoa on
Apteekkarina toimisi edelleenkin proviisori,
kuunneltu.
jolla olisi päävastuu apteekin toiminnasta.
Ehdotus antaa uudenlaisia mahdollisuuksia
apteekkitoiminnan ja apteekin palveluiden kehittämiseen.
Myös läpinäkyvyyttä niin apteekkiluvissa kuin apteekkareiden
tulonmuodostuksessa halutaan lisätä. Tähän kuuluvat olennaisena
osana apteekeissa toimivat erillisyhtiöt. On ilahduttavaa huomata,
että Farmasialiittoa on kuunneltu, ja ammattitaitoisten proviisorien ja farmaseuttien asiantuntemusta arvostetaan.
FARMASIALIITON JUHLIESSA sadan vuoden taivalta voimme
todeta, että apteekkitoiminta on ollut poliittisten puheiden keskiössä aiemminkin. Apteekin toiminta ei kuitenkaan ole missään
vaiheessa lamautunut, vaan farmasian ammattilaiset ovat hoitaneet työnsä ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti myrskytuulista
huolimatta. Näin myös nyt. Meidän osaamistamme tarvitaan, jotta
lääkehoitojen tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus voidaan varmistaa.
Apteekkitoiminta on muuttunut ja kehittynyt sadassa vuodessa,
mutta ammattitaitoisten farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemuksen tarve ei ole vähentynyt – päinvastoin. Farmasialiiton tehtävänä onkin varmistaa, että apteekkitoimintaa ja lääkkeitä tarkastellaan jatkossakin osana terveydenhuoltoa. On hienoa todeta, että
Farmasialiitto on strategiansa mukaisesti vahva yhteiskunnallinen
vaikuttaja ja farmasian alan suunnannäyttäjä. Niin oli sata vuotta
sitten, niin on nyt ja niin tulee jatkossakin olemaan.

Kirsi Kvarnström
puheenjohtaja
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Dosis 1/2017 on ilmestynyt!
Numerossa perehdytään muun muassa
lääkehoidon arviointeihin monesta
näkökulmasta. Tutustu verkossa: dosis.fi

MAGNESIUM EI AUTA YÖKRAMPPEIHIN

Kuva: iStockphoto

MAGNESIUMIA KÄYTETÄÄN usein kramppien itsehoitoon, ja sillä
yritetään esimerkiksi ennaltaehkäistä yöllisiä jalkakramppeja.
Tuoreessa tutkimuksessa magnesiumin ja lumelääkkeen tehossa ei
kuitenkaan havaittu eroa.
Vajaan sadan henkilön tutkimusryhmässä magnesiumia ja lumelääkettä saaneiden tuloksissa ei ollut eroa esimerkiksi kramppien
vähenemisessä tai unenlaadussa. Magnesiumista saadut hyödyt
perustuvat siis lumevaikutukseen, eivät todelliseen tehoon.
Tutkimus julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.
Lähde: terveysportti.fi

SINKKI TODELLA TEPSII
FLUNSSAAN

ROKOTUSTIETOUTTA VARAA PARANTAA
uusia, selviää Lääketietokeskuksen tuottamasta tutkimuksesta.
Noin puolella suomalaisista ei myöskään ole rokotuskorttia, johon
olisi koottu tieto saaduista rokotuksista. Osa ihmisistä ei siis tiedä
omaa rokotustilannettaan eikä välttämättä ole tietoinen kaikista
tarvittavista rokotuksista. Tutkimuksen tekijät arvioivatkin, että
rokotussuoja on ajan tasalla ainoastaan 44–74 prosentilla suomalaisista.
Paras käsitys rokotusten ylläpidosta oli naisilla,
35–49-vuotiailla, lapsiperheillä ja hyvin toimeentulevilla.
Sen sijaan miehet, heikosti koulutetut, yksinasuvat ja
suurkaupunkien asukkaat olivat keskimäärin heikommin kartalla, ja heillä oli harvemmin ajantasainen rokotuskortti.
Tutkimus tehtiin osana Luotettavaa
tietoa rokotteista -projektia.
Lähde: laaketietokeskus.fi
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Kuva: iStockphoto

PUOLET SUOMALAISISTA ei tiedä, milloin rokotukset olisi tarpeen

TUORE TUTKIMUS osoittaa, että
sinkistä todella on apua flunssassa:
oikeanlaiset sinkkitabletit lyhensivät
sairauden kestoa keskimäärin kolmanneksella. Sinkkiä kannattaa nauttia heti
flunssan oireiden ilmaantuessa.
Tutkimuksessa hyödyllisiksi osoittautuivat sinkkiasetaattia ja sinkkiglukonaattia sisältävät imeskelytabletit.
Sillä, saiko sinkkiä 80–92 vai yli 190
milligrammaa päivässä, ei ollut merkitystä: pienet annokset tehosivat yhtä
hyvin kuin isommat.
Sinkkisitraattiin perustuvat sinkkitabletit puolestaan ovat tehottomia,
sillä niistä sinkki ei vapaudu kurkussa
tehokkaasti.
Lähde: helsinki.fi

NAPSITUT
LAKIMIES VASTAA

Työntekijän
vahingonkorvausvelvollisuus

TYÖNTEKIJÄN vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy
työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 3 momentin ja vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n perusteella.
Työntekijä voi joutua korvausvastuuseen vain tahallisesti tai huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista.
Työnantajan avainten ja muun omaisuuden säilyttämisessä ja suojelussa on siis noudatettava huolellisuutta.
Muissa kuin tahallisesti aiheutetuissa vahingoissa lähtökohta on, että korvauksen määrää sovitellaan, eikä
työntekijä siten korvaa vahinkoa täysimääräisesti.
Vahingosta, jonka työntekijä aiheuttaa työnantajalle,
hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan
kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus,
teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän viaksi
jää vain lievä tuottamus, ei vahingonkorvausta tuomita.
Työntekijän virheellisen menettelyn yhteydessä on
huomioitava myös työnantajan työnjohto- ja valvontavalta. Joskus työntekijän työssään aiheuttama vahinko
voi johtua esimerkiksi puutteellisista tai epäselvistä
toimintaohjeista tai huonosta perehdytyksestä tehtäviin,
eli tällöin työnantaja on omalta osaltaan voinut myötävaikuttaa työntekijän virheelliseen menettelyyn. Tällöin
työntekijän menettelyä arvioidaan lievemmin perustein.
Työntekijän korvausvastuun arviointia lieventää myös se,
että työnteon olosuhteet ovat olleet omiaan vaikuttamaan vahingon syntyyn. Kiireisessä työtilanteessa lähinnä
kiireestä aiheutunut virhe tulkitaan lieväksi huolimattomuudeksi, eikä työntekijälle aiheudu korvausvastuuta.
Työsopimuslain työntekijän korvausvastuuta koskeva säännös on pakottavaa
oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimukseen ei voida ottaa ehtoa, joka laajentaisi
työntekijän korvausvastuuta. Jos työsopimukseen on sisällytetty työntekijän
korvausvastuuta laajentavia ehtoja,
on tällaisia ehtoja pidettävä mitättöminä työsopimuslain 13 luvun
6 §:n perusteella.

Jaana Meklin

työmarkkinajohtaja
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Kuva: Anni Koponen

Onko työntekijä korvausvelvollinen työnantajalle
työssään aiheuttamasta vahingosta, esimerkiksi jos
työntekijä kadottaa työpaikan avaimet ja siitä aiheutuu
työnantajalle vahinkoa ja kuluja?

SI
LATAA UUIOPAS
R
AA
BIOSIMIL
ssa

JO KOLME
IBUPROFEENITABLETTIA
PÄIVÄSSÄ ON RISKI
SYDÄMELLE
RUNSAS IBUPROFEENIN KÄYTTÖ kohottaa tuoreen tutkimuksen mukaan sydänkohtauksen riskiä heti ensimmäisellä käyttöviikollaan. Tutkimus vahvisti jo aiemmin
havaittua tietoa ibuprofeenin riskeistä.
Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa tarkasteltiin 45 000 potilaan
lääkitys- ja sairaustietoja. Tutkittujen lääkkeiden aiheuttama sydänkohtauksen riski
on noin prosentilla lääkkeiden käyttäjistä.
Sydänkohtauksen saamisen riski kohosi
vasta suurten eli yli 1 200 milligramman
annosten yhteydessä, ei pienemmillä
määrillä.
Tulos korosti sitä, että sydänsairauksien riskiryhmään kuuluvien tulisi käyttää
ibuprofeenia vain tarkan arvion jälkeen.
Riskiryhmiin kuuluville voi sen sijaan
suositella kivunlievitykseen esimerkiksi
parasetamolia.
Tutkimus julkaistiin British Medical
Journalissa.
Lähde: yle.fi
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Elina Asola vastasi palkintoa ehdottaneen Laura Sunilan harjoittelusta.

HILA ON VUODEN
LOISTOMESTA
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN alainen Lääkkeiden
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VERENPAINELÄÄKKEET vähentävät
kuolleisuutta niiden välittömän lopettamisen jälkeenkin, osoittaa tuore tutkimus.
Verenpainelääkityksellä olevien kuolleisuusriski on tulosten mukaan 15 prosenttia pienempi kuin lääkitystä käyttämättömien. Lääkityksen lopettamisen jälkeen
lääkettä käyttäneiden kuolleisuisuusriski
oli yhä yhdeksän prosenttia muita pienempi. Yhteys kuitenkin heikkenee ajan
myötä, ja ilmeisesti lääkityksen hyödyt
päättyvät jonkin ajan kuluttua kokonaan.
Samankaltaiset tulokset löydettiin
myös kolesterolilääkkeistä.
Japanilaistutkimuksessa vedettiin
yhteen monien pienempien tutkimusten tuloksia. Yhteensä tutkimuksessa
tarkasteltiin yli 120 000 potilaan tietoja.
Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.
Lähde: terveysportti.fi

Kuva: iStockphoto

hintalautakunta (Hila) sai Farmasialiiton myöntämän uuden
LoistoMesta-palkinnon hyvästä
harjoittelupaikasta. Kunnianosoitus jaettiin nyt ensimmäistä
kertaa: palkinto luovutettiin voittajalle Farmasialiiton 100-vuotisseminaarissa 12. toukokuuta.
LoistoMesta-palkinnolla
Suomen Farmasialiitto haluaa
kiinnittää huomiota hyviin harjoittelun käytänteisiin ja harjoittelupaikkoihin, joissa farmasian
alan tutkintoon kuuluvaa tai
vapaaehtoista harjoittelua voi
suorittaa. Suomen Farmasialiitto
jakaa palkinnon joka toinen
vuosi.
Palkinnonsaajan valitsivat
Farmasialiiton opiskelijaneuvottelukunnan ja Suomen Farmasian
opiskelijajärjestöt ry:n edustajat.
Hintalautakunta valittiin
voittajaksi kokonaisuuden perusteella. Hilaa palkinnonsaajaksi
ehdottanut Laura Sunila perusteli palkintoa muun muassa näin:
– Minusta tuntui, että työpanostani arvostettiin ja tekemälläni työllä oli merkitystä viraston
toiminnassa. Minut otettiin erittäin hyvin vastaan osaksi työporukkaa, enkä missään vaiheessa
kokenut olevani ulkopuolinen.

Sain tehdä samoja työtehtäviä
kuin muut, mutta sopivassa suhteessa omaan osaamiseeni. Sain
vaativampia tehtäviä, kun aiemmat tehtävät alkoivat sujumaan.
Opin todella paljon ja sain äärimmäisen hyvää työkokemusta. Voin
suositella lämpimästi Hilaa kaikille
opiskelijoille.
– Harjoittelijan työtehtävät
pyritään Hilassa räätälöimään
harjoittelijan osaamisen ja kykyjen
mukaan ottaen huomioon opiskelujen vaihe ja aiempi työkokemus.
Taitojen karttuessa voidaan tehtävien vaativuutta lisätä harjoittelun aikana. Harjoittelijan tukena
on koko harjoittelun ajan Hilan
farmasisti, kertoo harjoittelusta
vastannut yliproviisori Elina Asola
Hilan periaatteista harjoittelun
suhteen.
Harjoittelupaikka myös hyötyy
harjoittelijoista monella tapaa.
– Olemme saaneet motivoituneita opiskelijoita avustamaan
kesälomakaudella. Samalla
työyhteisöömme on tullut
tuoretta näkökulmaa, ja olemme
tutustuneet iloisiin ja reippaisiin
opiskelijoihin. Kun tarjoamme
harjoittelijalle mahdollisuuden
tutustua Hilan työhön, lisäämme
myös tietoisuutta ja ymmärrystä
toimintaamme kohtaan, kertoo
Elina Asola.

VERENPAINELÄÄKITYS
VAIKUTTAA EHKÄ
LOPETTAMISEN
JÄLKEENKIN

50 %

tupakoivista suomalaista
lopettaa polttamisen
raskauden aikana. Luku
on kasvanut merkittävästi
1990-luvun alusta, jolloin
vain 10 prosenttia lopetti
tupakoinnin.
Lähde: thl.fi

TEKSTI SALLA SALOKANTO | KUVA TOMMI TUOMI / OTAVAMEDIA

HÄN

Opiskelija mukana monessa
FARMASIAN ALAN ammatti- ja opiskelijajärjestöjen luottamustoimet imaisivat
sosiaalifarmasian opiskelija Suvi Sivulan
opiskeluaikana mukaansa, ja sillä tiellä
hän on yhä. Opiskeluaikaan on mahtunut luottamustoimia toisensa jälkeen.
Parhaillaan Sivula toimii muun muassa
Farmasialiiton edustajistossa ja farmaseuttisessa toimikunnassa sekä Euroopan farmasian opiskelijoiden kattojärjestö EPSAssa.
Sivulaa kiehtovat järjestöjen tarjoamat vaikutusmahdollisuudet: niissä
tehdään työtä alan tulevaisuuden eteen.
– Järjestöissä haluan tuoda opiskelijoiden ääntä esiin. Opiskelijoilta
harvemmin kysytään erikseen, joten on
tärkeää tarjota oma-aloitteisesti osaamistaan ja ideoitaan, Sivula sanoo.
Sivula itse on ollut mukana esimerkiksi kehittämässä farmasian tutkintouudistusta Helsingissä. Lisäksi hän on ollut
mukana koostamassa lausuntopyyntöjä:
kotimaassa Farmasialiiton kautta, ja
Euroopan komission pyyntöihin EPSAn
tehtävissä.
Järjestötoiminta on laajentanut
Sivulan kuvaa alasta. Yhteistyö esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden kanssa
on avartanut kuvaa moniammatillisen
yhteistyön mahdollisuuksista puolin ja
toisin. EPSAn kautta Sivula pääsi myös
Brysseliin kymmenen kuukauden vaihtoon. Vaihto pidensi opintoja vuodella,

mutta oli Sivulan mukaan ehdottomasti
sen arvoista.
– Brysselissä, Euroopan ytimessä,
pääsi matkustamaan, oppimaan ja kokemaan asioita, joita tavallinen opintopolku
ei tarjoa.
SIVULA KIINNOSTUI järjestötoiminnasta
heti opintojensa alussa. Ensimmäisenä
syksynään hän tutustui eri järjestöihin
ja lähti mukaan osakunnan, Farmasialiiton ja yliopiston farmasiakunnan YFK:n
toimintaan.
– En ole oikein ikinä viihtynyt paikallani kotisohvalla, Sivula nauraa.
– Tiesin myös, että järjestöjen kautta
tapaa uusia ihmisiä. Olen kotoisin
Kotkasta, eikä minulla ollut Helsingissä
paljon tuttuja. Järjestöt olivat hyvä väylä
tutustua.
Vastuut ja tehtävät ovat kasvaneet
asteittain ajan kuluessa, eikä Sivula pysty
laskemaan järjestötyöhön käyttämiään
tunteja. Kaikkeen kiinnostavaan ehtiminen vaatii ajoittain tarkkaa aikataulutusta
ja suunnittelua, mutta jatkuva oppiminen
ja muiden kanssa työskentely palkitsee.
Sivula muistuttaa, että toimintaan
voi osallistua myös pienemmin panoksin omien aikataulujen, kiinnostusten ja
kykyjen puitteissa.
– Ennen mukaan menoa ei osaa kuvitella, kuinka paljon järjestötoiminta voi
antaa. Suosittelen toimintaa lämpimästi!

SUVI SIVULA
• Kesällä valmistuva proviisoriopiskelija, Helsingin yliopisto
• European Pharmaceutical Students’ Association -järjestön (EPSA) Audit
Committee Member 2016–2017 ja Partnership Coordinator 2015–2016
• Vaihtovuosi EPSAn kautta Brysselissä 2015–2016 yhteistyössä European
Association of Hospital Pharmacists -järjestön (EAHP) kanssa
• Vaihto-opinnot Kanadassa keväällä 2015
• Suomen Farmasialiitossa vuodesta 2009 alkaen eri tehtävissä, muun
muassa edustajiston, farmaseuttisen toimikunnan ja Farmasian toimitusneuvoston jäsenenä, opiskelijavaliokunnassa (OVK) sekä opiskelijaedustajana hallituksessa.
• Mukana myös useissa muissa opiskelija- ja farmasia-alan järjestöissä
• Perhe: Kotkassa vanhemmat ja kaksi veljeä
• Harrastukset: ryhmäliikunta, lenkkeily, tanssi ja matkustelu
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ASIAKAS APTEEKISSA

TEKSTI JUHO RONKAINEN

=

Allergisista sairauksista
kärsii noin kolmasosa
maailman väestöstä.
Allergia on immuunijärjestelmän epätarkoituksenmukainen
reaktio ympäristön antigeeneihin.
Allergeeni, jolle henkilö on herkistynyt, sitoutuu altistuksen yhteydessä
syöttösolujen pinnassa oleviin IgEmolekyyleihin aikaansaaden histamiinin ja muiden välittäjäaineiden
nopean vapautumisen syöttösoluista.
Seurauksena kehittyy nopeasti allergiaoireita, jotka vaihtelevat allergisen
reaktion sijainnista riippuen. Silmässä
allerginen reaktio ilmenee allergisena sidekalvontulehduksena, jolle
tyypillisiä oireita ovat silmien punoitus ja kutina, vetistys, roskan tunne ja
valonarkuus.
Kun allergeenin välttäminen ei ole
mahdollista, oireita voidaan hoitaa
lääkkeellisesti. Allergisia silmäoireita
voidaan hoitaa itsehoidossa paikallisesti syöttösolujen vakauttajilla,
kuten natriumkromoglikaatilla, sekä
antihistamiineilla joko paikallisesti tai
systeemisesti. Silmäoireiden hoitoon
paikallishoito on systeemistä hoitoa
tehokkaampaa, ja antihistamiinit ovat

*

puolestaan syöttösolujen vakauttajia
tehokkaampia. Vaikeisiin oireisiin voi
lääkärin määräyksellä käyttää myös
paikallisia kortikosteroidivalmisteita.
Ennen itsehoitolääkkeen suosittelua on syytä selvittää, onko aiheellista
ohjata asiakas lääkäriin. Tällaisia
silmäoireisiin liittyviä syitä ovat esimerkiksi oireiden ympärivuotisuus,
voimakas rähmintä, näön heikentyminen, silmäoireiden toispuoleisuus, silmäkipu tai valonarkuus. Tässä tapauksessa lääkäriin ohjaukseen ei ole
aihetta. Myös kuivien silmien mahdollisuus on syytä ottaa huomioon,
sillä kuivat silmät oireilevat kirvelynä, roskan tunteena, vetistelynä ja
lievänä kutinana. Silmien punoitus ja
oireiden sijoittuminen siitepölyaikaan
viittaavat kuitenkin tässä tapauk sessa
allergiseen oireiluun.
Valmistetta valittaessa on varmistettava, ettei asiakas ole allerginen
lääkevalmisteen sisältämille aineille.
Allergialääkkeisiin ei liity muita
vasta-aiheita. Silmätippojen systeeminen imeytyminen on vähäistä, joten
niillä ei ole kliinisesti merkittäviä
interaktioita. Entsyymi-inhibiittorit
ja -induktorit voivat vaikuttaa suun
kautta otettavista antihistamiineista
feksofenadiinin pitoisuuksiin.
Koska asiakkaan kertoman
mukaan oireita on vain silmissä,
paikallishoito on suositeltavin vaihtoehto. Ensisijaisesti suositellaan
antihistamiinisilmätippoja, sillä ne
ovat syöttösolun vakauttajia tehokkaampia. Itselääkityksen Käypä
hoito -suosituksen (2016) mukaisia
vaihtoehtoja ovat atselastiini (Lastin),
ketotifeeni (Zaditen) ja levokabastiini
(Livostin). Antihistamiinit estävät
histamiinin vaikutuksia salpaamalla
perifeerisiä H1-reseptoreita. Lisäksi
atselastiinilla ja ketotifeenillä on
syöttösoluja vakauttava vaikutus. Valmisteiden tyypillisiä haittavaikutuksia
ovat silmän pistely, ärsytys ja kipu.

Mikäli paikallisvalmisteella ei
saavuteta riittävää vastetta, voidaan
hoitoon lisätä peroraalinen antihistamiini. Koska asiakas oli kokenut setiritsiinin (Heinix) väsyttävänä, valitaan
väsyttämätömämpi antihistamiini,
kuten feksofenadiini (Fexorin, Nefoxef, Telfast) tai desloratadiini (Flynise,
Desloratadine Ratiopharm, Desloratadine Sandoz). Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat päänsärky, suun kuivuminen, huimaus ja uneliaisuus.
Tulevina allergiakausina voidaan
käyttää vaihtoehtoisesti syöttösolujen
vakauttajia, lodoksamidia (Alomide)
tai natriumkromoglikaattia (Lecrolyn,
Lomudal). Valmisteiden käyttö tulee
aloittaa ennen oireiden ilmaantumista
ja käyttöä tulee jatkaa koko allergiakauden ajan. Ne vaikuttavat stabiloimalla syöttösolujen solukalvoa estäen
histamiinin vapautumisen niistä. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat silmien
kirvely, ohimenevä näön hämärtyminen ja silmien kuivuminen.

!

KERRO
ASIAKKAALLE

• Tehokkain hoito allergisiin silmäoireisiin on
antihistamiinisilmätippa. Paikallishoidon
lisäksi voidaan käyttää tarvittaessa suun kautta otettavaa
antihistamiinia.
• Tulevina allergiakausina voidaan
käyttää vaihtoehtoisesti lodoksamidi- tai natriumkromoglikaattitippoja, joiden käyttö
aloitetaan jo ennen allergiaoireiden ilmaantumista. Käyttöä
jatketaan säännöllisesti allergiakauden loppuun saakka.
• Mikäli oireita alkaa esiintyä
ympärivuotisesti, oireet eivät
lievity riittävästi itsehoidolla tai
oireet lisääntyvät tai pahenevat,
on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Lähteet: Bielory L, Lien KW, Bigelsen S: Efficacy and Tolerability of Newer Antihistamines in the Treatment of Allergic Conjunctivitis.
Drugs 65: 215—228, 2005. 7_Tiedustelut ° Duodecim lääketietokanta. Haettu internetistä 10.1.2017. www.terveysportti.fi ° Itselääkitys.
Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä, Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim 19.4.2016. www.kaypahoito.fi ° Kari O, Saari KM: Allergisten silmäoireiden hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim
128: 291—297, 2012. ° Owen CG, Shah A, Henshaw K, Smeeth L, Sheikh A: Topical treatments for seasonal allergic conjunctivitis:
systematic review and meta-analysis of efficacy and effectiveness. British Journal of General Practice 54: 451—456, 2004. ° Sand O, Sjaastad ØV,
Haug E, Bjålie JG, Toverud KC: Ihminen: fysiologia ja anatomia. 9. painos, s. 350. Sanoma Pro Oy, Helsinki 2012.
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Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat lääkehoito-opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkistavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.

?

Asiakas etsii sopivaa
lääkettä lapsensa silmäoireisiin. 12-vuotias poika on valitellut silmien vuotoa ja
kutinaa parin viikon
ajan. Silmät myös punoittavat
jonkin verran. Koivun kukinta on
alkanut jonkin aikaa sitten, ja isä
epäilee lapsen kärsivän siitepölyallergiasta. Oireita on hoidettu
Heinix-tableteilla, mutta oireet
eivät ole helpottaneet riittävästi.
Tabletit myös väsyttävät lasta.
Käytössä ei ole muita lääkkeitä.

VARAPUHEENJOHTAJALTA

LÄÄKERESISTENSSIÄ
VOI EHKÄISTÄ

Tapahtumarikas
vuosi

MIKROBILÄÄKERESISTENSSIN ehkäi
semiseksi julkaistiin toukokuussa
kansallinen toimintaohjelma. Laajan,
moniammatillisen yhteistyön tulok
sena syntyneessä ohjelmassa ase
tetaan kansalliset tavoitteet lääke
resistenssin torjunnalle. Ohjelmassa
perehdytään lisäksi torjunnan keinoi
hin ja seurantaan.
Ohjelman tärkeänä tavoitteena on
ehkäistä infektioita, joiden hoito vaatii
mikrobilääkkeitä. Tavoitteen saavut
tamista tukevat siis yleiset terveyttä
ylläpitävät toimet, kuten rokotusohjel
mat ja eläinten tautisuojaus.
Lisäksi ohjelma kehottaa lisäämään
ulkomaille matkustajien valistusta
huomattavasti, sillä suuri osa resisten
teistä bakteereista kulkeutuu maahan
matkailun myötä. Myös hoito ja hoi
valaitosten toiminnassa tulisi kiinnittää
resistenssin ehkäisyyn huomiota.
Ohjelmassa huomioidaan myös
lääkekehityksen merkitys, mutta sen
todetaan tarvitsevan rinnalleen muita
aktiivisia toimenpiteitä.
Mikrobilääkeresistenssin torjunnan
kansallinen toimintaohjelma 2017–2021
on luettavissa verkossa osoitteessa
julkaisut.valtioneuvosto.fi.

F

armasialiitto täyttää 100 vuotta ja juhlia riittää. Toukokuussa on Farmasia 2030-juhlaseminaari ja cocktailtilaisuus, lokakuussa on valtakunnallinen jäsenjuhla.
Alueilla järjestetään myös omia paikallisia juhlia, joista
Etelä-Pohjanmaan lämminhenkiseen tilaisuuteen pääsin itsekin
osallistumaan – kiitokset siitä!
FARMASIALIITOLLA on myös vaalivuosi. Toukokuussa nykyinen
edustajisto kokoontuu viimeiseen kevätkokoukseensa. Syyskuussa käydään vaalit ja marraskuun syyskokouksessa aloittaa
sitten uusi edustajisto nelivuotisen kautensa ja valitsee puheenjohtajan ja hallituksen seuraaviksi vuosiksi.
Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus
päättyy 31.10.2017. Tulevana syksynä siis neuvotellaan jälleen
apteekkien työehdoista. Valmistautuminen neuvotteluihin on jo
aloitettu apteekkisektorin neuvottelukunnassa ja valmiustoimikunnassa. Viime vuonna neuvoteltu kiky-sopimus eli vuosityöajan pidentämispöytäkirja voidaan ensimmäisen kerran irtisanoa
päättymään 31.12.2019, joten siihen liittyvistä asioista ei nyt
neuvotella.
YHTEISKUNTAPOLIITTISESTI tämä vuosi on myös hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä. Muutoksia on edessämme sekä soteuudistuksen että apteekkijärjestelmän kehittämisen myötä.
Huhtikuussa hallituspuolueiden apteekkiryhmä julkaisi lyhyen
aikavälin linjauksensa, joihin Farmasialiitto voi olla varsin tyytyväinen. Meidän mielipidettämme on kuultu ja apteekkijärjestelmän kehittämistä viedään eteenpäin lääketurvallisuuden näkökulmasta. Apteekkien määrää lisätään ja
proviisoriomistajuus säilyy. Myös avoimen yhtiön
muodossa olevaa omistajuutta aletaan selvittää.
Tämä mahdollistaisi sen, että myös apteekissa
työskentelevät proviisorit ja farmaseutit voisivat
olla osaomistajina kehittämässä apteekin palveluita turvallisen ja järkevän lääkehoidon toteuttamiseksi.

Lähde: stm.fi

Kuva: iStockphoto

Tätä kirjoittaessani toukokuun alussa näyttää siltä,
että kesä tulee tänä vuonna kovin myöhään. Toivottavasti tämän lehden ilmestyessä luonto on jo
herännyt ja on lämpimämpää!

Soili Rikkonen

Farmasialiiton varapuheenjohtaja
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KUTSU

AJANKOHTAISTA
LÄÄKEALALTA -KOULUTUS
lauantaina 23.9.2017, Hotelli Presidentti, Helsinki
Suomen Farmasialiiton teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunta järjestää Ajankohtaista lääkealalta -koulutuksen
lauantaina 23.9.2017 klo 13–17.30 Hotelli Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki). Luvassa
on mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita lääketeollisuutta koskevista asioista, erinomaisia puhujia sekä mainio
mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kuulumisia kollegoiden kanssa. Suomen ja Farmasialiiton 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi koulutukseen on varattu paikkoja 80 osallistujalle.
Tilaisuus on Farmasialiiton jäsenille ilmainen; ei-jäsenille ja/tai ei-farmasisteille 40 €.
Koulutustilaisuuden jälkeen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi osallistujille on tarjolla juhlaillallinen Hotelli Presidentin
tilausravintolassa klo 18 alkaen. Illalliskortin hinta kaikille on 15 euroa sisältäen kolmen ruokalajin yhtenäisen menun
sekä viinin. Sitova ilmoittautuminen illalliselle sekä tiedot mahdollisista erityisruokavalioista tai ruoka-aineallergioista
tulee tehdä koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen koulutukseen ja illalliselle tapahtuu Farmasialiiton sivuilla tapahtumakalenterissa tai menemällä
suoraan ilmoittaumislomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/07493B8E9C8320F0
Mahdolliset peruutukset koulutukseen ja illalliselle tulee tehdä 10.9.2017 mennessä tapahtumakalenterin ohjeiden
mukaisesti. Perumatta jättämisestä veloitetaan 20 euroa.

OHJELMA
klo 13.00 Tervetuloa koulutukseen!
Anni Svala, Lääketeollisuuden- ja tukkukaupan neuvottelukunnan puheenjohtaja
klo 13.15

Suomen Farmasialiitto 100 vuotta – edunvalvontaa ajassa
Kirsi Kvarnström, puheenjohtaja, Suomen Farmasialiitto

klo 13.45 Lääketeollisuus 100 vuotiaassa Suomessa
Minna Ruotsalainen, Platform Director, Orion Pharma
klo 14.15 Ajankohtaista SOTE:sta lääketeollisuuden näkökulmasta
Riitta Uusi-Esko, Farmaseuttinen johtaja, Suomen Farmasialiitto
klo 15.00 Kahvitauko suolaista syöden ja kollegoiden kanssa keskustellen
klo 15.30 Ehdollinen korvattavuus ja riskinjakomallit rantautuneet Suomeen
Lääkeyrityksen näkökulma (otsikko vahvistuu myöhemmin)
Heikki Sorsa, Health Care Access Manager, MSD Finland Oy
Lääkkeiden hintalautakunnan näkökulma (luennoitsija ja otsikko vahvistuvat myöhemmin)
klo 16:45 Data Integrity and data protection in pharmaceutical industry - pharmacovigilance case examples
Susanna Heinonen, Pharmacovigilance Manager, Farmaseuttiset palvelut, Algol Pharma Oy
klo 17.30 Päivän päätös ja yhteenveto
Siirtyminen illalliselle Hotelli Presidentin tilausravintolaan

NAPSITUT

Kuva: iStockphoto

31 %

Kansainvälisen arvion
mukaan Systembolagetista
luopuminen ja alkoholin
myynnin siirtyminen
elintarvikemyymälöihin
lisäisi Ruotsissa
kulutusta 31 prosentilla.
Kuolemantapaukset
lisääntyisivät vuosittain
800–1 300:lla.
Lähde: thl.fi

SUOMALAISISSA LÄÄKKEISSÄ
KORKEA OMAVASTUU
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON farmasian laitoksella toukokuussa
tarkastettu väitös osoittaa, että Suomessa lääkkeiden omavastuuosuus on usein kansainvälisesti vertailtuna korkea. Suomalaisilla
on kuitenkin mahdollista käyttää keskimääräistä laajempaa valikoimaa erilaisia lääkkeitä, ja uusia lääkeinnovaatioita on markkinoilla
enemmän.
Tutkimuksen tekijä Katri Aaltonen vertailee väitöksessään
Suomen ja Uuden-Seelannin lääkekorvausjärjestelmiä. Maiden
terveydenhuoltojärjestelmät muistuttavat toisiaan ja markkina on
samankokoinen. Tutkimuksessa tarkasteltiin lääkkeiden tuote- ja
hintatietoja, kulutustutkimusaineistoa, postikyselyaineistoa sekä
apteekkien ostorekistereitä.
Väitös tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, uusiseelantilaisen Ontagon yliopiston ja Kelan kanssa.

VASTASYNTYNEIDEN ja imeväisikäisten lasten lääkitseminen vaatii erityistä
tarkkuutta valittujen valmisteiden ja
annostusten suhteen. Hyvin pienten
lasten fyysiset toiminnot eroavat isommista lapsista monilta osin, mikä vaikuttaa
lääkehoitoon.
Duodecimin lääketietokantaan on nyt
koottu hieman alle 200 lääkkeestä ohjeet
aivan pienimpien lasten lääkintään. Tiedot
löytyvät kohdasta Lapsi ja lääke.

Lähde: uef.fi

Lähde: terveysportti.fi

FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA
Puheenjohtaja, proviisori
Kirsi Kvarnström
050 368 9187
Vt. toiminnanjohtaja,
farmaseuttinen johtaja,
farmaseutti
Riitta Uusi-Esko
040 068 8679
Työmarkkinajohtaja,
varatuomari
Jaana Meklin
0400 741 686

Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies,
proviisori
Sanna Passi
050 466 7575
Järjestöasiamies,
tradenomi
Joonas Kopra
050 407 4876
Opiskelija-asiamies,
farmaseutti
Heidi Jäntti
044 777 9052

VAUVOJEN LÄÄKETIETOA
VERKKOON

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

Vastaava lakimies,
varatuomari
Iivari Järvinen
Työsuhdeasiamies,
farmaseutti
Minna Huhta

Vanhempi neuvonantaja
Eija Heinonen
Vanhempi neuvonantaja
Pekka Perttula

Hallinnon sihteeri
Sirpa Varesvuo

JÄSENPALVELUT
029 7010 1090 (ark. klo 9–12)
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi

Järjestökoordinaattori,
tradenomi
Katja Sippola

TYÖSUHDENEUVONTA
029 7010 1091 (ark. klo 9–12)
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi
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T

TESneuvottelut
edessä
syksyllä

Farmasialiitto valmistautuu tulevaan
neuvottelukierrokseen esimerkiksi
kartoittamalla jäsenistönsä tarpeita.
14 FARMASIA 3 2017

yöntekijän osaamiseen, motivaatioon ja
työkykyyn vaikuttaa
vahvasti se, miten
reilut työehdot alalla
ja työpaikoilla on.
Tämän vuoden syksyllä alkaa uusi
aikakausi, kun työmarkkinakeskusjärjestöjen niin sanottuja keskitettyjä
sopimuksia ei enää laadita, vaan työehtosopimukset neuvotellaan aidosti
liittokohtaisesti. Tämä tuo neuvotteluihin luonnollisesti myös uusia
haasteita.
Suomen Farmasialiitolla on
yksi oma työehtosopimus. Suomen
Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton solmima Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on
voimassa 31.10.2017 saakka. Uuden
sopimuksen neuvotteluaikataulu on
jo sovittu työnantajaliiton kanssa, ja
neuvottelut alkavat syyskuussa.
Farmasialiitto on kerännyt jäsenistönsä näkemyksiä nykyisten työehtojen toimivuudesta ja toiveita työehtojen kehittämiseksi jo viime syksystä
lähtien. Viime syksyn palkkakyselyssä
kysyttiin jäsenistölle tärkeitä neuvottelutavoitteita ja palautetta, joista
jokainen on luettu. Lisäksi apteekin
luottamusmiehet työstivät alueellisilla luottamusmiespäivillä apteekkisektorille tärkeitä tavoitteita. Nämä
näkemykset yhdessä palkkatutkimusten ja liiton toimielinten näkemysten
kanssa antavat hyvän pohjan neuvottelutavoitteiden laatimiselle. Tavoitteita onkin jo hahmoteltu ja käsitelty
alustavasti apteekkisektorin neuvottelukunnassa. Lopulliset tavoitteet
hyväksytään liiton hallituksessa.
Jäsenistön ajatuksissa on noussut
esiin selkeitä kokonaisuuksia. Ylätasolla näistä voidaan mainita muun
muassa palkkojen jälkeenjääneisyys,
työhyvinvointiin ja jaksamiseen liitty-

vät seikat, työajat sekä osaamisen ja
ammattitaidon kehittämiseen liittyvät
seikat ja näiden huomioon ottaminen
palkoissa.

Muiden kuin apteekkisektorin
sopimukset ja edunvalvonta

Vaikka Farmasialiitolla ei ole omia
sopimuksia muilla sektoreilla, liitto
pyrkii luonnollisesti vaikuttamaan
myös näillä sektoreilla toimivien
jäsentensä työehtoihin. Yksityisellä
sektorilla työskentelevien osalta
vaikuttaminen tapahtuu Ylempien
toimihenkilöiden neuvottelujärjestön
YTN:n kautta. YTN neuvottelee muun
muassa kemianteollisuuden työehtosopimuksen.
Julkisen sektorin osalta vaikuttaminen tapahtuu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n
kautta. JUKO neuvottelee muun
muassa Kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen ja Valtion virka- ja
työehtosopimuksen.
Molemmat neuvottelujärjestöt ovat
myös aloittaneet neuvottelutavoitteiden valmistelun seuraavaa neuvottelukierrosta varten.

Työmarkkinat ja
taloudellinen tilanne

Viime syksynä ja alkuvuodesta vientisektorin järjestöt neuvottelivat niin
sanotusta Suomen mallista, johon oli
viitattu kilpailukykysopimuksessa.
Suomen mallin tarkoitus olisi, että
palkankorotustaso syksyn liittokierroksella määriteltäisiin vientiteollisuuden kilpailukyvyn mukaan.
Kilpailukykysopimuksen mukaan
tuloratkaisujen pitäisi tukea Suomessa tehtävän työn kilpailukyvyn
edistämistä, Suomen talouden kasvua
sekä työllisyyttä.
Mallin keskeinen ajatus olisi
se, että vientiliitot neuvottelisivat

työehtosopimuskierroksen alussa
päänavauksen ja sopisivat yhdessä
sopimuksiinsa tehtävien muutosten
kustannusvaikutuksesta. Tämä ohjaisi
muidenkin alojen tuloratkaisuja.
Neuvottelujen pohjana olisi Suomen
Pankin näkemys talouden tilasta ja
kehityksestä. Mallista ei kuitenkaan
päästy sopuun, ja siihen liittyi monenlaisia haasteita esimerkiksi julkisen
sektorin näkökulmasta.
Vaikka viime vuonna sovittu
kilpailukykysopimus ei ilahduttanut palkansaajia, oli sopimukseen
mukaan lähtemiselle hyvä syy. Hallituksen esittämältä pakkolakipaketilta
vältyttiin ja parannettiin kustannuskilpailukykyä, mikä taas kirkasti
viennin ja työllisyyden näkymiä.
Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tuoreessa raportissa
todetaan, että Suomen suhteellinen
kustannuskilpailukyky paranee tänä
ja ensi vuonna yhteensä 3,5 prosenttia. Vuonna 2017 ostovoimaa tukevat
kilpailukykysopimukseen liittyvät
veronkevennykset ja sitä heikentävät
inflaation nopeutuminen, työntekijän
sosiaaliturvamaksujen nousu sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus.
Lopputulos on, että yhteenlaskettu palkansaajien ostovoima ei
juuri kasva. Vuonna 2018 ostovoimaa
heikentää suhteessa vuoteen 2017
veroasteen kiristyminen, joka on seurausta vakuutetun sosiaaliturvamaksujen noususta.
Kaikki tämä huomioon ottaen
seuraavan neuvottelukierroksen
ratkaisujen pitäisi tukea ostovoiman
turvaamista seuraaville vuosille.
Palkansaajat ovat nyt joustaneet jo
riittävästi.

Kirjoittaja on Farmasialiiton
työmarkkinajohtaja.

VALMIUDESTA
VAUHTIIN
Apteekkisektorin työehtosopimusneuvottelut häämöttävät ensi syksyssä. Farmasialiiton valmiustoimet
ovat olleet käynnissä jo pidemmän
aikaa. Tällä hetkellä toimistolla
valmistaudutaan liittokohtaiselle
kierrokselle, koska neuvottelemme
niin teksteistä kuin palkankorotuksista.
Valmius on paljon muutakin
kuin valmistautumista tuleviin
neuvotteluihin tai mahdollisten
työtaistelutoimenpiteiden suunnittelua valmiustoimikunnissa.
Apteekkisektorin neuvottelukunta
on tehnyt jo ison työn tulevien
neuvottelutavoitteiden eteen.
Jäsenistössä valmius näkyy monella
tapaa, koska edessä olevan ponnistuksen vaikutukset näkyvät sitten
seuraavassa työehtosopimuksessa.
Valmius on myös mielentila – välillä
mennään säästöliekillä ja näyttöä
tarvittaessa poweria lisätään hiljalleen, jotta tavoite saavutetaan.
Farmasialiiton valmiustoimikunta on suunnitellut työsuhde- ja
valmiusiltoja apteekkisektorille.
Aluejohtoryhmät voivat varata
itselleen sopivan illan ensi syksylle,
ohjeet on lähetetty sähköpostitse
alueryhmien puheenjohtajille. Farmasialiiton toimistolla järjestetään
valmiusilta 5.9. Ilmoittautumislinkki löytyy Farmasialiiton tapahtumakalenterista. Tilaisuuteen on
mahdollista osallistua myös etänä.
Tule mukaan keskustelemaan
farmaseuttisesta työehtosopimuksesta ja tulevista neuvottelutavoitteista!

Minna Huhta,

työsuhdeasiamies
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Anu Murto pitää sylissään
eläinlääkäri Hanna-Leena
Terhosen Nalli-koiraa.
Evidensian työntekijät
saavat ottaa omat
eläimenä mukaan töihin.
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FARMASISTINA
TEKSTI SABINA MÄKI | KUVAT HARRI JOENSUU

ESIMIEHEKSI
ELÄINKLINIKALLE

Anu Murto ei ole tallannut työurallaan tavallisinta polkua. Kokeilunhaluinen farmaseutti on työskennellyt ennen eläinlääkäriasemaa niin
apteekissa, lääketeollisuudessa kuin eläinlääkemyyjänä.

–E

n tiedä, onko tämä paino
kelpoista, empii Anu Murto
työpöytänsä ääressä Tampe
reen Tammelassa. Varovai
sesti hän toteaa, että työ
apteekissa tuntui hänestä vähän tyl
sältä, eikä hän jaksanut samanlaista
työtä päivästä toiseen.
Työhuoneen ikkunasta näkyy eläin
lääkäriasema Evidensian vastaanotto
tilaan, jossa on perjantaiaamuna
rauhallista. Murto on työskennellyt
vuoden päivät eläinlääkäriketjun pal
veluesimiehenä, eikä voi tällä hetkellä
kuvitella palaavansa apteekkiin.

Koulumainen opiskelu
houkutteli alalle

Murto tunnustaa, ettei hänellä ollut
alaa valitessaan suurta intohimoa
farmasiaa kohtaan. Työelämään ei

ollut varsinainen kiire, mutta silti
vaakakupissa painoi kolmevuotinen,
koulumaisesti toteutettu yliopisto
koulutus.
– Ajattelin, että tuosta minä sel
viän. Koulumainen opiskelu sopikin
minulle, Murto kertoo.
Silloiseen Kuopion yliopistoon
päästyään Murto innostui opiske
lijatoiminnasta ja koordinoi muun
muassa kansainvälistä harjoittelua.
Hän järjesti Tsekeistä kotoisin ole
valle opiskelijalle harjoittelupaikan
Tampereelta Lielahden apteekista, ja
kun oman harjoittelun vuoro tuli, hän
kysyi ja sai samasta apteekista har
joittelupaikan myös itselleen.
Valmistuttuaan Murto jatkoi Lie
lahden apteekissa kahden vuoden
ajan, mutta pian hän alkoi kaivata
jotain uutta. Nuori farmaseutti päätyi

FARMASIA 3 2017 17

työskentelemään myyntilupien pariin
sekä tuotannon esimiestehtäviin lää
kevalmistaja Santenille.
– Farmaseutin koulutus mahdol
listaa monenlaisia töitä, ja omasta
mielestäni teollisuus oli mielenkiin
toinen suunta.

Teollisuudesta tien päälle

Työskenneltyään kuusi vuotta Sante
nilla Murto toivoi jälleen muutosta.
Tällä kertaa hän halusi liikkuvaan
työhön lääkemyynnin pariin, ja
useita paikkoja haettuaan hän pääsi
kiertämään Suomea eläinlääkkeiden
myyjänä.
Murto nautti siitä, että paikat ja
ihmiset vaihtuivat. Työssä oli vaihte
lua, vapautta ja vastuuta. Hän ajeli
ristiin rastiin yhdeksän vuotta ja sai
sinä aikana kolme lastakin. Lopulta
liikkuvan työn, lasten sekä lisäänty
vien harrastusten palapeli alkoi kui
tenkin tuntua haastavalta.
– Kun kotona oli kolme pientä
lasta, aloin ajatella, että voisin tehdä
muutakin kuin ajaa autoa.
Murto tiesi tarkalleen, mitä se
jokin muu oli, mutta hän piti mahdol
lisuuksiaan olemattomina. Myynti
työssä hän oli nähnyt eläinklinikoita
Torniosta Turkuun, ja nyt hänen
toiveissaan oli päästä töihin eläin
lääkäriasemalle.
Keväällä 2016 kohtalo puuttui
peliin. Myyntityön myötä hyväksi
tutuksi tullut aluejohtaja Evidensialta
soitti ja kysyi, oliko Murto koskaan
harkinnut reissutyöstä luopumista.
Ketjulla oli nimittäin paikka avoinna.
– Ajattelin, että tällaista tilaisuutta
ei toiste tule. Säännöllinen työ on
helpottanut perheelämää, ja nyt
pystymme suunnittelemaan ja enna
koimaan elämää paljon paremmin,
jalkapallo ja jääkiekkoäidiksi itseään
luonnehtiva Murto iloitsee.
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Osaaminen auttaa
vaihtelevassa työssä

ANU MURTO
• Naimisissa, 4-, 5- ja
7-vuotiaat lapset
• 1999 Farmaseutin tutkinto
Kuopion yliopistosta
• 1999–2001 farmaseuttina
Lielahden apteekissa
• 2001 Rekisteröity lääkeesittelijä
• 2001–2007 työnjohtajana
ja myyntilupa-asiantuntijana
Santen Oy:llä
• 2007–2016 tuotespesialistina
ja asiakkuuspäällikkönä
Novartisilla ja Elancolla
• 2016– palveluesimiehenä
Evidensialla
• Palasi aivan lapsuutensa
kotikulmille siirtyessään
eläinlääkäriasema Evidensian
Tammelan toimipisteeseen
Tampereelle.
• Harrastukset: pilates,
laskettelu sekä jalkapallo- ja
jääkiekkoäitiys.

Evidensian Tammelan toimipiste on
kuin oikea sairaala pienoiskoossa.
Kuvantamislaitteet röntgenistä tieto
konetomografiaan ovat tismalleen
samanlaisia kuin ihmisten sairaalois
sa. Huoneet ja hoitotasot ovat vain
hieman pienempiä.
– Meille tuli juuri viime viikolla
uusia tähystyslaitteita. Ortopedi on
nyt tyytyväinen, Murto toteaa itsekin
mielissään.
Hän nauttii siitä, että työ on vaih
televaa ja että päivät ovat täynnä
yllätyksiä. Murto on hoitajien esimies
ja lääkäreiden hallinnollinen esimies.
Hän hoitaa esimerkiksi työvuorolistat,
huumausaineiden lääkekirjanpidon
sekä useat hankinnat.
Farmaseutin koulutuksesta on
hyötyä, kun eläinlääkärit eivät ehdi
lääkeesittelyihin. Silloin Murto osaa
jakaa heille tietoa uusista lääkkeistä.
Koulutuksensa ansiosta hän myös
ymmärtää lääkäreiden vastaukset
asiakkaiden reklamaatioihin ja kyke
nee toimimaan paremmin yhteyshen
kilönä.
– Välillä myös jaan lääkkeitä ja
liimaan tarroja lääkepakkauksiin,
Murto kertoo.

Sureva asiakas itkettää

Muiden tehtäviensä ohella Murto vas
taa asiakaspalautteisiin. Reklamaati
oita tulee varsinkin suuriksi koetuista
laskuista, mutta usein palaute on
myös kiitosta, kuten edellisenä päi
vänä tullut sähköposti, jossa kiitetään
lääkäriä ammattitaidosta ja hienotun
teisuudesta eläimen lopettamisessa.
– Ihmiset ovat hyvin tarkkoja pal
velun tasosta, Murto tuumaa.
Tuntumaa käytännön asiakaspal
veluun hän saa autellessaan kassalla
henkilökunnan poissaolojen tai ruuh

Murto nauttii
siitä, että työ on
vaihtelevaa ja
että päivät ovat
täynnä yllätyksiä.

kien aikana. Kaikkein vaikeimmalta
työ tuntuu niinä hetkinä, jolloin
ovesta astuu sisään sureva asiakas,
sillä empaattinen Murto liikuttuu
entisenä koiranomistajana esimer
kiksi eläimen kuolemasta itsekin.
Toinen haaste työssä on hen
kilöstöjohtajan rooli. Murto ottaa
sanomat ylhäältä vastaan ja välittää
ne työntekijöille, eikä tehtävästä tule
suinkaan aina kiitosta.
– Kaikissa tilanteissa en ole
työpaikan pidetyin henkilö, Murto
toteaa. Työhuoneen ovi on kuitenkin
aina auki, ja esimies pyrkii siihen,
että henkilökunnan olisi helppo tulla
juttelemaan mistä vain, milloin vain.
Koska Murto ehti kiertää eläinlää
käriklinikoita monta vuotta, hän tie
tää, että asiat voidaan hoitaa varsin
monella tavalla. Kehittämisideoita
on paljon, mutta aika on kortilla,
sillä palveluesimiehen vastuulla on
nyt ketjun kolme toimipistettä.
– Tammelan toimipisteeseen olen
suunnitellut kunnollisen myymälän
rakentamista itsehoitotuotteille,
Murto sanoo kuulostaen hetken
perinteisemmissä tehtävissä olevalta
farmaseutilta.
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KOULUTUSUUDISTUS
TEKSTI VIRPI EKHOLM | KUVAT TOMMI TUOMI / OTAVAMEDIA

Outi Salminen
(vasemmalla)
johtaa proviisorin
koulutusohjelman Iso
pyörä -uudistusta.
Katariina Vuorensolan
vastuulla taas
on farmaseutin
koulutusohjelma.
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Helsingin yliopistossa uudistus:

FARMASIAN
KOULUTUS

vastaa työelämän tarpeisiin
Koulutuksessa
korostetaan
nyt taidollista
osaamista, kuten
kykyä itsenäiseen
työskentelyyn
ja itsensä
kehittämiseen.
Tärkeää on
myös kirkastaa
farmasistin
roolia osana
terveydenhuoltoa.

H

elsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa
eletään jännittäviä
hetkiä: ensimmäinen
joukko uuden farmaseutin tutkinnon suorittaneita opiskelijoita valmistuu näinä päivinä.
Farmaseutin tutkinto ja sen osaamistavoitteet uudistettiin syksyllä
2014 perinpohjaisesti. Perinteisen
lääkeosaamisen lisäksi korostettiin
taidollista osaamista: kykyä kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun,
itsenäiseen työskentelyyn ja itsensä
kehittämiseen. Myös Farmasialiitto
on ollut mukana yliopiston sidosryhmänä koulutuksen uudistuksessa.
Ensi syksynä myllerrys jatkuu, sillä
koko yliopiston Iso pyörä -koulutusuudistus koskee myös farmasian
tiedekuntaa.
Uudistuksen tavoitteena on, että
kanditutkinto antaisi mahdollisimman laaja-alaisen pohjan, josta voi
jatkaa yliopiston maisteriohjelmiin.
Farmasiassa se tarkoittaa, että osa
luonnontieteen perusopinnoista
siirtyy proviisoritutkinnosta kandivaiheeseen.

Myös proviisorin tutkinto uudistuu
ensi syksynä: valinnaisuus lisääntyy ja
taidolliset osaamistavoitteet korostuvat.
– Pyrimme kehittämään opetusta
niin, että se vastaa entistä paremmin
työelämän tarpeisiin ja tuottaa innovatiivisia, osaavia uudistajia, joilla on
hyvät oppijan taidot, kiteyttää pedagoginen yliopistonlehtori Nina Katajavuori, joka on ollut mukana uudistusten valmistelussa.
Katajavuori vakuuttaa, että opiskelijoille tarjotaan jatkossakin uusin
tieto lääkehoidoista. Tämä tieto kuitenkin muuttuu hyvin nopeasti.
– Olennaisempaa on, että valmistuvilla farmaseuteilla ja proviisoreilla
on halu ja valmius kehittää omaa
osaamistaan.

Opiskelija seuraa itse
osaamisensa kehittymistä

Helsingin yliopiston farmaseuttiopiskelijat ovat syksystä 2014 alkaen
rakentaneet sähköistä portfoliota,
jossa he arvioivat säännöllisesti omaa
osaamistaan suhteessa tutkinnon
tavoitteisiin. Ensi syksynä portfolio-
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Mikä Iso pyörä?

työskentely laajenee myös proviisorin
tutkintoon.
Farmasian kandiopiskelijoiden tie
dollista osaamista on lisäksi seurattu
karttuvan tiedon testillä: monivalinta
tentillä, joissa sama kysymyspatteristo
toistetaan ensimmäisen, toisen ja kol
mannen lukuvuoden päätteeksi.
– Opiskelija saa tietoa oman osaa
misensa kehittymisestä, ja toisaalta
opettajat saavat tietoa siitä, mihin
asioihin kursseilla pitäisi paneutua
vielä tarkemmin, kuvailee farmaseutin
koulutusohjelman johtaja Katariina
Vuorensola.
Farmasian koulutus seuraa
aikaansa: kaikkien farmaseuttien
opintoihin tuotiin uudistuksessa lisää
muun muassa lääkehoidon arvioinnin
osaamista. Näitä taitoja tarvitaan, kun
väestö ikääntyy, vanhusten kotihoito
lisääntyy ja farmasian ammattilaiset
tuottavat nykyistä enemmän lääkehoi
don arviointipalveluja asiakkaille.
Ensi syksystä alkaen opiskelijat
paneutuvat aiempaa syvällisemmin
myös immunologisiin hoitoihin sekä
turvalliseen ja rationaaliseen lääkehoi
toon. Kaikille opiskelijoille järjestetään
aiempaa laajempi biologisten lääkeval
misteiden kurssi, joka tarjoaa eri oppi
aineiden näkökulmia aiheeseen.
Iso pyörä uudistuksen myötä fysii
kan, orgaanisen kemian ja lääkeaine
analytiikan perusopinnot siirtyvät
proviisoritutkinnosta kandivaihee
seen. Vuorensolan mielestä tämä on
hyvä asia.
– Kun perusteet opitaan ensin, tie
toa on hyvä lähteä myöhemmin sovel
tamaan. Samalla proviisorin tutkinnon
valinnaisten opintojen määrä kasvaa,
Vuorensola kertoo.

Vapautta, mutta myös vastuuta

Syksyllä Helsingin yliopistossa aloit
tavat proviisoriopiskelijat ovat uuden
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HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUSUUDISTUS on nimeltään Iso
pyörä. Sen myötä koulutusohjelmien sisällöt uudistuvat, ja suuri
osa tutkinnoista muuttuu monitieteisiksi. Uudistus astuu voimaan
syksyllä 2017.
Opiskelijat pyrkivät laajoihin kandiohjelmiin yksittäisten pääainei
den sijaan. Yhdestä kandiohjelmasta voi hakeutua joustavasti entistä
useampaan maisteriohjelmaan. Tutkintoihin on myös lisätty työ
elämässä hyödyllistä osaamista.
Helsingin yliopiston farmaseutin tutkinto uudistui jo syksyllä
2014, eikä Iso pyörä tuo siihen suuria muutoksia. Osa luonnontie
teen perusopinnoista siirtyy kuitenkin proviisoritutkinnosta kandi
vaiheeseen.
Iso pyörän myötä koulutusohjelmille valittiin johtajat ja johto
ryhmät. Farmaseutin koulutusohjelman johtajana toimii Katariina
Vuorensola, proviisorin koulutusohjelmaa puolestaan johtaa Outi
Salminen.

tilanteen edessä: oman tutkinnon
voi rakentaa huomattavasti aiempaa
vapaammin.
120 opintopisteen kokonaisuu
desta vain 30 opintopistettä on kai
kille yhteisiä opintoja. Pro graduun
liittyvistä opinnoista kertyy yhteensä
40 opintopistettä, joten muita, valin
naisia opintoja jää valittavaksi 50
opintopisteen verran.
Proviisorin koulutusohjelman joh
taja Outi Salminen tietää, että vapaus
tuo mukanaan myös vastuuta.
– Opiskelijoille tulee mahdollisuus
rakentaa oma tutkintonsa entistä
joustavammin omien kiinnostuksen
kohteidensa mukaisesti. Toisaalta
se voi olla aiempaa haastavampaa,
kun kaikkea ei anneta tarjottimella
valmiiksi. Siksi myös opiskelijoiden
tukea ja ohjausta lisätään, Salminen
kertoo.
Jokainen opiskelija laatii henkilö
kohtaisen opintosuunnitelman, joka
sisältyy uuteen proviisorin portfoli
oon. Opintojen kuluessa opiskelija
miettii tutkinnon osaamistavoitteita ja
peilaa omaa osaamistaan ja etenemis
tään niihin.
– Tavoitteena on, että meidän
proviisorimme pysyisivät muuttu
vassa maailmassa entistä paremmin
kehityksen kärjessä. Heille tulisi jäädä
opiskeluun sellainen suhtautuminen,

että myös työelämässä on tosiaan jat
kuvaa oppimista, Salminen pohtii.
Outi Salminen muistuttaa, että
apteekkialalle on mahdollisesti
tulossa suuriakin muutoksia, jotka
myllertävät koko toimintakenttää.
Valmistuvan proviisorin tuleekin
osata toimia muuttuvissa toiminta
ympäristöissä, moniammatillisissa
ryhmissä ja sekä kansallisissa että
kansainvälisissä yhteisöissä.

Vähemmän pänttäämistä,
enemmän yhdessä oppimista

Opetus ja arviointimenetelmiä on
kehitetty koko farmasian tiedekun
nassa. Perinteisestä tenttimisestä on
edetty kohti ryhmätöitä ja projekteja.
Outi Salminen uskoo, että
projektityöskentelyssä tulevat pro
viisorit oppivat juuri niitä taitoja,
joita he tarvitsevat tulevaisuudessa
työssään: työskentelyä ryhmässä,
raportointia, johtamista ja koordi
nointia.
– Pyrimme valmentamaan opiske
lijoita entiseen verrattuna paremmin
siihen, miten työelämässä toimitaan.
Opiskelijat pänttäävät vähemmän
omassa kammiossaan tenttikysymyk
siä ja oppivat enemmän yhdessä mui
den kanssa, Salminen kuvailee.
Myös farmaseutin opintojen
ar vioinnissa on pyritty tuomaan

näkyväksi erityisesti taidollista osaamista, kuten itsenäistä ajattelua ja
tiedonhakua.
– Opettajat ovat tehneet paljon
töitä siinä, että kursseja on kehitetty
ja eri opintojaksojen välille on rakennettu linkkejä. Tiedekunnan opettajat
ovat hyvin innokkaita kehittämään ja
kokeilemaan uutta, Katariina Vuorensola kehaisee.

Mikä on roolini osana
terveydenhuoltoa?

Kaikkien farmaseuttien
opintoihin tuotiin
uudistuksessa lisää muun
muassa lääkehoidon
arvioinnin osaamista.

Yksi tärkeistä, uusista osaamistavoitteista on, että opiskelijat muodostavat oman ammatti-identiteettinsä
ja ymmärtävät tehtävänsä osana
terveydenhuoltoa ja lääkekehitystä.
Heille tulisi kirkastua, että farmasian
ammattilainen on se henkilö, joka
ymmärtää parhaiten lääkkeen kehittämisen ja valmistamisen, lääkehoitojen
toteuttamisen sekä lääkeaineiden
haitta- ja yhteisvaikutukset.
Katariina Vuorensola näkee, että
nyt valmistuvat farmaseutit ovat
omaksuneet asiantuntijaroolinsa ”huikean hyvin”.
– Opiskelijat kirjoittivat loppuanalyysin, jossa he miettivät omaa
oppimistaan ja ammatti-identiteettinsä kehittymistä kolmen vuoden
aikana. Siellä oli todella terävää
analyysia siitä, mitkä ovat eri ammattiryhmien osaamisalueet ja mikä on
heidän oma paikkansa terveydenhuollossa, Vuorensola iloitsee.
Outi Salmisen mukaan moni proviisori on kokenut roolinsa epävarmaksi erityisesti silloin, kun he lähtevät töihin muihin ympäristöihin kuin
tuttuun ja turvalliseen apteekkiin.
– Millä tavalla erotun porukasta
ja pystyn kilpailemaan työmarkkinoilla? Tämän selvittämisessä
pyrimme nyt tukemaan opiskelijoita,
hän summaa.
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EDUNVALVONTA

Liiton satavuotisseminaari:

Tulevaisuuden

JUHLAA

Farmasialiiton sidosryhmät kerääntyivät
toukokuussa Scandic Park Helsinkiin
luotaamaan kulunutta satavuotistaivalta
ja alan lupaavaa tulevaisuutta.
TEKSTI OTAVAMEDIA OMA | KUVAT ROOPE PERMANTO

MINISTERI TÄHYILI
KANSAINVÄLISIÄ NÄKYMIÄ
Valtiovallan tervehdyksen 100-vuotiaalle liitolle toi
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Hän
nosti esiin lääkitysturvallisuuden.
Suomessa ihminen voi luottaa siihen, että lääke
on turvallinen ja auttaa. Rehula huomautti myös,
että rationaalinen lääkehuolto on win-win asia:
mummo pärjääkin kymmenen lääkkeen sijasta
viidellä, kun hän saa lääketietoa farmaseutilta ja
pysyy toimintakykyisenä. Samalla hän säästää myös
yhteiskunnan veroeuroja. Rehulan mielestä nyt on
myös kansallinen näytön paikka: Euroopan lääkevirasto EMA on Lontoossa, ja brexitin myötä on
käynnissä kisa sen uudesta sijoituspaikasta. Suomi
on mukana kilpailussa.
– Suomen on pystyttävä vastaamaan kriteereihin. Meillä on näytön paikka: mitkä ovat ne asiat,
missä Suomi on parempi kuin muut? Nyt tarvitaan
rohkeutta ja riskinottamista.
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MITEN TÄHÄN
ON TULTU?
Farmasialiiton puheenjoh
taja Kirsi Kvarnström avasi
tilaisuuden kertaamalla liiton
ja alan historian käännekohtia. Paljon on vuosien
varrella muuttunut: aiemmin kaikki lääkkeet esimer
kiksi valmistettiin itse, ja lääkeneuvontaa annettiin
vielä 60luvulla vain eri pyynnöstä.
Toisaalta alan ydin on pysynyt samana, kuten
Kvarnström myöhemmin cocktailtilaisuudessa
muistutti: sata vuotta sitten liitto perustettiin, jotta
alalla voitaisiin valmistautua tulevaan muutokseen,
puolustaa koulutusta ja palkkoja – kaikki edelleen
ajankohtaisia aiheita. Sata vuotta sitten keskus
teltiin siitäkin, kuka saa perustaa apteekin ja millä
kriteerein.
Liiton perustehtävät ovat siis yhä polttavan
ajankohtaisia, ja työ farmasistien edunvalvonnassa
jatkuu.

FARMASISTINA
LÄÄKETEOLLISUUDESSA
Lääketeolllisuus toimialana kiinnostaa!

MYSTINEN
HOITOON
SITOUTUMINEN
Professori Marja
Airaksinen paneutui
esityksessään lääke
hoidon ja lääkehuollon
evoluutioon Suomessa.
Vaiheet aina apteekissa valmistetuista kamferi
tipoista aspiriinin kautta uusimpiin lääkeinnovaa
tioihin tulivat tutuiksi. Farmasian alan, kuten koko
suomalaisen yhteiskunnan, toimintaympäristö on
Airaksisen mukaan muuttunut valtavasti: maamme
on sadassa vuodessa muuttunut kehitysmaasta
maailman ykköseksi alalla kuin alalla.
Tutkimus ja innovaatiot ovat menneet huimasti
eteenpäin. Nyt käyttöön tulevat täsmälääkkeet ja
yksilölliset lääkehoidot, mutta lääkehoitoon sitou
tuminen on edelleen mysteeri ilman ratkaisua. Millä
voidaan vaikuttaa siihen, että lääkkeitä käytetään
tarkoituksenmukaisesti? Tietoa lääkkeistä saadaan
edelleen eniten lääkäriltä, apteekista ja pakkaus
selosteesta. Internet sen sijaan ei edelleenkään
korvaa ammattilaisia lääketiedon lähteenä.
Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä: henkilökohtai
nen neuvonta on kaikkein tärkeintä. Hoidon polku
olisi Airaksisen mukaan huomioitava ja diagnoo
sista olisi edettävä niin, ettei vastuu lääkehoidosta
jää kokonaan potilaalle itselleen. Kun lääkkeiden
tarkoituksenmukainen käyttö ja hoitoon sitoutumi
nen saadaan osaksi terveydenhuollon prosesseja,
farmasian ala on paremmin valmiina soteen.

Tarjoamme tilaisuuden tulla kuuntelemaan
orionilaisia farmaseutteja ja proviisoreja, jotka
kertovat omasta työstään.

AIKA: Tiistai 31.10.2017
PAIKKA: Orion Oyj,
Orionintie 1, 02200 Espoo
OHJELMA:
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Kuljetus keskustasta
Kahvi
Avaussanat / Farmasialiitto ja Orion
Orionilla työskentelevät farmaseutit
ja proviisorit kertovat työstään
20.00 Kevyt illallinen
21.00 Kuljetus keskustaan
Tilaisuus on katsottavissa
myös videoyhteyden kautta.
Tervetuloa!

Kirsi Kvarnström
Sanna Valasmo-Lunkka
Suomen Farmasialiitto Orion Oyj Orion Pharma
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LÄÄKKEIDEN
TULOSTAMINEN
ON JO TÄTÄ PÄIVÄÄ

Teknologia tuli todeksi Åbo Akademin
professorin Niklas Sandlerin puheen
toteutuksessa: Sandler puhui juhlakansalle videon välityksellä Uppsalasta
käsin.
Sandlerin tutkimusryhmä on
perehtynyt lääkkeiden tulostuksen monenlaisiin tekniikoihin ja
siihen, kuinka lääkehoidosta saadaan tulostuksen avulla aiempaa
yksilöllisempää. Yksinkertaisimmillaan lääkeaineita voidaan tulostaa sopivasti tuunatun edullisen mustesuihkutulostimen avulla,
mikä jo mahdollistaa erittäin tarkkojen lääkemäärien annostelun.
3D-tekniikalla puolestaan voidaan
rakentaa juuri potilaalle sopivia
Lue lisää
lääkinnällisiä laitteita, tukirakenteita
lääkkeiden tulosja implantteja, vaikkapa juuri oikean
tamisesta ja
määrän lääkeainetta vapauttavia
hormonikierukoita.
tulevaisuuden
Tulostus on jo nykypäivää: enteknologian
simmäiset tulostetut lääkkeet ovat
mahdollisuuksista
saaneet Yhdysvalloissa myyntiluvan,
minkä myötä teollisuus on kiinnostu- pääjutusta
nut tekniikasta aivan uudella tavalla.
sivulta 30!

PERIMÄ PAREMMIN
HUOMIOON
Professori, ylilääkäri Mikko Niemi
perehtyi puheessaan tulevaisuuden diagnostiikkaan ja sopivan
lääkkeen valintaan. Perinnöllisyystutkimus muuttuu hiljalleen valtavirraksi, mikä johtaa myös uusien teknologioiden hyödyntämiseen
lääkehoidon suunnittelussa.
Perimä vaikuttaa yksilölliseen lääkevasteeseen: vain 50–75
prosenttia saa lääkkeestä odotetun hyödyn. Lopuilla lääkkeen
teho jää puutteelliseksi, hoito ei tehoa lainkaan tai lääke aiheuttaa
haittavaikutuksia. Perimä vaikuttaa myös siihen, miten altis on
haittavaikutuksille. Länsimaissa seitsemän prosenttia sairaalakäynneistä johtuu lääkkeiden haittavaikutuksista. Yhdysvalloissa lääkkeiden haittavaikutukset ovat jopa neljänneksi yleisin kuolinsyy.
Niemen tutkimusryhmä kehittää tietokonemallia, jossa ennakoidaan lääkevaste virtuaalipotilaan avulla. Siinä potilaan tiedot
syötetään järjestelmään, jotta löydetään parhaiten tehoava lääke
jokaiselle. Malli on maailmassa ensimmäinen laatuaan.
–On vain ajan kysymys, että yliopistosairaaloissa aletaan määrittää potilaan koko perimä. Suomen genomikeskus perustetaan
ensi vuonna, se tuo perimästä saatavan tiedon osaksi terveydenhuoltoa. Kuitenkin ensimmäiseksi selvitetään yksilöllisesti kullekin
sopiva lääke.
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Cocktail-tilaisuus
huipensi päivän

I

ltapäivällä seminaariväki siirtyi nauttimaan
pientä purtavaa cocktail-tilaisuuteen. Tilaisuudessa näytettiin videotervehdyksiä liiton
jäseniltä, jotka kertoivat erilaisista töistään
ja tehtävistään alalla. Tärkeät yhteistyökumppanit
Fimea ja sosiaali- ja terveysministeriö onnittelivat
liittoa, ja tilaisuudessa jaettiin myös uusi LoistoMesta-harjoittelupalkinto.
Musiikillisista väliohjelmista huolehti Vaskivuoren lukion mieskuoro sekä Vilma Putron,
Anna-Elina Pasin ja Timo Yrjänän trio, joka yllätti
tulkitsemalla klassikon Täällä pohjantähden alla
sahaa soittaen.

KOLUMNI

Tapista tohtorikoulutettavaksi

A

loitin opintoni Helsingin yliopistossa
vuonna 2008 osin sattuman seurauksena: ennen ylioppilaskirjoituksia
minulla ei ollut juuri minkäänlaisia
jatkosuunnitelmia, ja ilmeisesti tästä syystä äitini
oli apteekissa asioidessaan napannut mukaansa
farmasian opiskelusta kertovan esitteen. Kokeilin
kepillä jäätä, ja, kuten sanotaan, siitä se sitten lähti.
Myönnettäköön, että farmaseuttivaiheessa harkitsin
vielä alanvaihtoa. Proviisoriopintojen alkaminen
karisti moiset ajatukset, kun vaativammat opinnot
ja suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa niiden
sisältöön toivat kokemuksen siitä, että olen omalla
alallani.
Innostus farmaseuttiseen kemiaan, massaspektrometriaan ja tutkimustyöhön heräsi laboratoriovierailulla analytiikan perusteet -kurssilla: labra
täynnä hienoja, monimutkaisen oloisia laitteita,
työkalut seinällä siistiin järjestykseen ripustettuna. Tutkimusharjoittelu farmaseuttisen kemian
osastolla ja pro gradu -työn tekeminen Lundin
yliopistossa Ruotsissa sinetöivät päätöksen aloittaa
jatko-opinnot. Opintojeni alkuvaiheessa en uskaltanut ajatellakaan päätyväni tutkimustyöhön, koska
kuvittelin, että sitä tehdäkseen täytyy olla nero.
Nyttemmin harhaluulo on korjautunut.
TYÖSSÄNI TASAPAINOILEN analyyttisen kemian ja
molekyylibiologian välillä: osana 3iRegenerationprojektia tutkin sydän- ja hermosolujen uusiutumiseen, regeneraatioon, liittyvää proteomiikkaa
nestekromatografia-massaspektrometria-menetel-

mällä. Projektin perimmäinen tavoite on kehittää
lääkkeitä, jotka saavat aikaan solujen uusiutumista
ja näin paikkaavat sydän- tai aivoinfarkteissa tai
neurodegeneratiivisissa sairauksissa tapahtuvaa
solutuhoa. Lisäksi kehitän menetelmää yksittäisten
solujen massaspektrometriseen analytiikkaan.
Syventävät opinnot farmaseuttisessa kemiassa
antoivat pohjan massaspektrometriaan, mutta
Opintojen
biologian ja datanalkuvaiheessa
käsittelyn opettelu vaati
jatko-opintojen alussa
en uskaltanut
ja vaatii edelleen paljon
ajatellakaan
huomiota. Työhön sisälpäätyväni
tyy myös opettamista,
joka on miltei yhtä mietutkimustyöhön,
luisaa kuin tutkiminen.
koska kuvittelin,
Opintojeni alkuvaiettä sitä
heesta lähtien olen sekä
ollut mukana järjestötehdäkseen
toiminnassa (lähinnä
täytyy olla nero.
YFK:ssa) että tehnyt
apteekkityötä opiskelun
tai tutkimuksen ohella. Molemmat ovat erinomaisia keinoja välttää jatko-opiskelijan perisyntiä, liian
kapea-alaista osaamista.

Kirjoittaja Jaakko Teppo työskentelee
tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa.
Hän on valmistunut proviisoriksi vuonna 2014.
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TYÖSSÄ KEHITTYMINEN
TEKSTI VERNA JULKUNEN | KUVA ISTOCKPHOTO

Työelämän tärkeät

TUNNETAIDOT

Tunteet vaikuttavat
kaikkien tekojemme
taustalla, ja ne on
syytä huomioida
myös työelämässä.
Tunnejohtamisen
taitoja tarvitsevat
kaikki, mutta
erityisen tärkeitä
ne ovat esimies
asemassa oleville.

T

unnejohtamisen hyödyistä työelämässä
puhutaan yhä enemmän, ja tutkimustulokset aiheesta kasautuvat.
Tulokset viittaavat samaan: ne yritykset, joissa työskentely koetaan mielekkääksi, tekevät parempaa tulosta kuin
muut.
– Tunnejohtaminen on sitä, että
osaa huomioida ja tiedostaa, kuinka
paljon tunteet vaikuttavat tekojemme
taustalla myös työelämässä. Tunteet
vaikuttavat kaikkeen: energiatasoon,
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motivaatioon, yhteistyöhön, luovuuteen ja päätöksentekoon, määrittelee
Partner Jarkko Rantanen tunnejohtamisen koulutuksia tarjoavasta
Emergystä.
Kuulostaa todella yksinkertaiselta.
Miksi tunnejohtamisesta puhutaan
juuri nyt?
– Työnteon mallit ovat peräisin
teolliselta ajalta, ja ne ovat hyvin prosessi- ja faktalähtöisiä. Tietotyöhön
ne eivät sovellu. Länsimaissa ihmiset
käyvät ihan vapaaehtoisesti töissä, ja
työn mielekkyys ja sisältö on heille
keskeistä.

Hyödylliset tunteet

Tunteiden huomioimisesta on työpaikalla monentasoista hyötyä.
Motivoitunut henkilöstö tuottaa parempaa tulosta. Kirkkaatkaan
tavoitteet ja strategiat eivät toimi, jos
työpaikalla on huono fiilis. Ja kääntäen: huonompikin strategia tuottaa
tulosta, kun porukassa on hyvä henki.
Lisäksi oma työnteko on helpompaa, kun oppii käsittelemään toisten
tunteita ja ennakoimaan heidän reaktioitaan. Esimiehelle tämä on tärkeä
taito, esimerkiksi kun joutuu antamaan palautetta herkästi loukkaantuvalle alaiselle.
– Hyvä vinkki vaikeaan keskusteluun on itsensä paljastaminen,
esimerkiksi ”Mietin kauan, miten

tämän sinulle kertoisin” tai tunteiden sanallistaminen: ”Huomaan, että
tämä on sinulle vaikea asia”, Rantanen vinkkaa.
Kaikkein tärkeintä on henkilökohtainen kehittyminen: kun tulee tietoisemmaksi omista tunteistaan, löytää
uuden ikkunan itseensä ja toisiin, ja
elämä on rikkaampaa.
– Johtajana kehittyminen on
lopulta itsensä kehittämistä.

Anna tunteiden
tehdä työnsä

Suomessa on pidetty epäammattimaisena sitä, että tunteet näkyvät
työpaikalla. Moni esimies jopa pelkää
alaisten tunteita ja sitä, miten itse
kestää niitä.
– Monesti pelätään sitä, että ihmiset loukkaantuvat kritiikistä. Oikeasti
olemme aika kestäviä, kunhan
palaute vain annetaan rakentavasti.
Tunteiden täytyy myös antaa tehdä
tehtävänsä. Esimerkiksi muutostilanteissa keskitytään usein työrooleihin
ja strategiaan ja unohdetaan, että
muutokset herättävät myös tunteita.
Ne täytyisi nimetä ja huomioida:
meillä on nyt tällainen muutostilanne,
ja se herättää tällaisia tunteita. Vasta
sitten tunteista voidaan päästää irti.
– Tämä vaihe monesti unohdetaan
muutosprosessissa, vaikka niin ei saisi
olla, Jarkko Rantanen sanoo.
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PUHEENAIHE

DIGITALISAATIO
valloittaa farmasian alaa
Lääkitysturvallisuus paranee entisestään digitalisaation myötä.
Digimaailmassa jokainen asiantuntija voi keskittyä ydinosaamiseensa.
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ | KUVAT ISTOCKPHOTO, KOLLAASIT ATTE LAKINNORO
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D

igitalisaatio on iso mahdollisuus
myös farmasian alalle. Farmasialiiton puheenjohtajan Kirsi Kvarnströmin mukaan digitalisaatio muuttaa
työkulttuuria ja -tehtäviä, mutta
asiantuntijoita tarvitaan jatkossakin.
Vaikka media rummuttaisi farmasistien olevan katoava ammattiryhmä,
asiantuntijuutta ei voi syrjäyttää automatisoinnilla.
− Työn luonne muuttuu, mutta
farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemuksen tarve ei katoa minnekään. Se vain syvenee: ammattilaiset
voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.
Esimerkiksi Terveysportin erilaiset sovellukset ovat työtä helpottavia
apuvälineitä, mutta ammattilainen on
tärkeä potilaan tilanteen arvioinnissa.
− Asiakkaalla tai potilaalla voi
olla käytössään erilaisia sovelluksia
mittaamassa terveyttä. Farmasistista
on hyötyä digitalisaation tulkkina kertomassa, miten tuloksia tulisi tulkita
ja miten sovelluksia voisi hyödyntää
terveyden vaalimisessa.

Tukea muutospolulla

Digimuutos koskettaa apteekissa ja
sairaalassa työskenteleviä farmasian
ammattilaisia, kun rutiininomaisia
tehtäviä korvataan automatiikalla.
Etenkin sairaaloissa kehitys on edennyt huimasti. Kvarnström ymmärtää,
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että työympäristön muuttuessa uudet
toimintatavat voivat alussa ahdistaa.
− Tärkeää on, että työntekijät saavat tukea muutokseen ja koulutusta
uusien työkalujen käyttöön. Heitä ei
saa jättää yksin.
Kun logistiset tehtävät automatisoidaan, farmasian asiantuntemusta
pystytään käyttämään paremmin potilaan hyödyksi.
Esimerkiksi enimmäkseen logistisia tehtäviä hoitanut osastofarmaseutti saa käyttää asiantuntijuuttaan
aivan uudella tavalla, ja samalla
hänen osaamisensa kasvaa uudelle
tasolle.
− Tarvitsemme perusosaamisen
päivittämistä syväosaamiseksi. Elinikäinen oppiminen kuuluu alallemme,
korostaa Kvarnström.
Digitaalinen muutos nostaa myös
ammatillista arvostusta.
Jotta rationaalinen lääkehoito
toteutuu, osastofarmaseutin rooli
on tärkeä: hän pääsee vaikuttamaan
potilaiden turvalliseen ja laadukkaaseen lääkehoitoon. Digitalisaatio lisää
lääkitysturvallisuutta ja on osa lääkehoitoprosessin kehittämistä.
− Farmasisti on syvemmin mukana
potilaiden hoidossa yhdessä lääkärin
ja hoitajien kanssa. Hän voi selvittää
vaikeitakin lääkehoidon ongelmia
esimerkiksi vaativassa erikoissairaanhoidossa tai opastaa vanhempia vakavasti sairaiden lasten lääkehoidossa.

Lääkeketju sujuvaksi

Tampereen yliopistollisen sairaalan
Uudistamisohjelma 2020 koskee myös
lääkelogistiikkaa.
Tavoitteena on tarkoituksenmukainen toimintaketju sairaalaan tulevasta potilaasta ja hänen lääkemääräyksestään lääkkeen antamiseen.
Lääkkeen pitää siirtyä sairaala-apteekista potilaalle tehokkaasti.

Taysin lääkelogistiikan projektipäällikkö, erikoisfarmaseutti,
YTM Marjo Uusitalo korostaa, että
keskiössä on potilasturvallisuuden
parantaminen.
− Siihen päästään, kun lääkehoitoprosessi on yhdenmukainen jokaisen
potilaan kohdalla ja toimenpiteet voidaan todentaa dokumentein. Tehokkuutta ja taloudellisuutta kasvatetaan
sähköisellä tiedonsiirrolla ja automatisoinnilla. Myös varastoa seurataan
ja optimoidaan. Tärkeää on ammattitaidon oikea kohdentaminen.

Älylääkekaapit yleistyvät

Sairaaloissa lääkeautomaatio on pitkällä. Annosjakelulaitteita, älykkäitä
lääkekaappeja, iv-asemia, apteekin
varasto- ja keräilyrobotteja, laimennusrobotteja ja kämmentietokoneita
on jo käytössä.
Kuopion yliopistollisen sairaalan
apteekissa iv-robotti valmistaa suo-

Asiantuntijuutta
ei voi syrjäyttää
automatisoinnilla.
nensisäisiä antibioottiannoksia sisätautiosastoille ja kirurgisille osastoille
sekä leikkaussalien ja tehohoidon
tarpeisiin. Robotti on käytössä myös
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
sairaala-apteekissa. Automaatio lisää
potilasturvallisuutta ja vähentää työn
kuormittavuutta.
Taysissa lääkelogistiikka on jaettu
sekä sairaala-apteekin että hoitoyksikön sisäiseen automatisointiin.
Apteekkiin on tulossa varasto- ja

keräilyrobotti. Lisäksi apteekin päivystysvarasto sekä 35 hoitoyksikön
lääkehuolto automatisoidaan älylääkekaappien avulla.
− Sairaala-apteekki omistaa
älykkäät lääkekaapit ja niiden sisällä
olevat lääkkeet. Hallinnointi hoituu
apteekin tuotannonohjausjärjestelmän kautta, toteaa Uusitalo.
Älylääkekaappi tarjotaan palveluna osastoille, joiden lääkehuollosta
sairaala-apteekki vastaa. Lääkevalikoima ja kokoonpano määritellään
yhdessä osaston henkilökunnan
kanssa. Farmaseutti on lääkekaapin
pääkäyttäjä ja vastuuhenkilö.

Kämmenmikro varmistaa

Älylääkekaappi on tietokoneohjattu
lääkkeiden säilyttämiseen ja jakeluun
tarkoitettu laitteisto. Apteekista toimitettavat tuotteet poimitaan lääkekaapin ohjelmiston kautta.
Älykaappi myös tilaa automaattisesti tuotteen apteekista, jos jokin
lääke on loppumaisillaan osastolla.
Farmaseutti täydentää lääkkeet lääkekaappiin käyttäen viivakoodilukijaa.
Uusitalon mukaan lääkehoidon
prosessia kehitetään Taysissa edelleen.
− Lääkkeiden anto kirjataan kämmenmikron avulla potilaan vierellä.
Potilaalla on viivakoodiranneke,
hoitajalla varmennekortti ja lääkeannoksessa tunniste. Tieto kulkeutuu
potilastietojärjestelmään tai älylääkekaappiin.

Rutiineista eroon

Kun sairaalassa toimintoja voidaan
hoitaa digitaalisesti, osaston henkilökunnalta poistuu rutiinitehtäviä ja
manuaalisia työvaiheita.
− Enää ei tarvitse tilata tai palauttaa lääkkeitä, purkaa lääkelähetyksiä,
seurata vanhenevia lääkkeitä, hoitaa
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lääkekaappia, tulostaa jakolistoja,
kirjoittaa lääkelisäysetikettejä eikä
muuttaa kotilääkkeen kauppanimeä
sairaalan lääkevalikoiman kauppanimeksi, luettelee Uusitalo.
Etuja riittää: osaston lääkehuolto
yhdenmukaistuu ja lääkevalikoimaa
voidaan hallinnoida paremmin. Lääkitysturvallisuus paranee, kun lääkitysvirheitä pystytään ehkäisemään ja
lääkehoitoa dokumentoimaan. Lisäksi
lääkehävikki vähenee.

Yhdysvalloissa
epilepsialääke
tulostetaan lääke
yhtiön tiloissa,
mutta tekniikkaa
voitaisiin hyödyntää
myös lähempänä
potilasta.
− Älylääkekaapissa historiatiedot
säilyvät: mikä lääke, kenelle, milloin
ja kuka sen on jakanut. Näin ehkäistään myös lääkkeiden väärinkäyttöä.
Uusitalo pitää hyvänä, että
työtavat yhtenäistyvät ja toimintaprosessit selkeytyvät. Kun lääkehoidon
toteutus ja lääkelogistiikka ovat hallinnassa, henkilöstö pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan.
− Uudessa toimintamallissa on
haasteitakin. Esimerkiksi lainsäädäntö nojautuu pääasiassa paperisiin
prosesseihin. Kirjaamisessa on tärkeää oikean lääkitystiedon saaminen.
Kyse on myös siitä, siirtyykö tulevaisuudessa oikeaa, laadukasta lääkitys-
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tietoa Kanta-järjestelmään.
Uusitalon mukaan olennaista
on muutosjohtaminen: pitää löytyä
halua yhteiseen päämäärään.

Lääkkeitä tulostetaan jo

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA on jo
myöntänyt myyntiluvan ensimmäiselle 3D-tulostetulle reseptilääkkeelle, jolla hoidetaan tietyntyyppisiä
epilepsiakohtauksia.
Suomessakin tutkitaan vilkkaasti
lääkkeiden tulostusmahdollisuuksia:
Åbo Akademissa eri teknologioihin
ja konsepteihin on perehdytty jo 7−8
vuoden ajan. Tulostuksen hyödyntämisestä on valmistumassa ensimmäinen väitöskirja ja tekeillä on lisäksi
neljä väitöstyötä.
− Erilaisia tulostustekniikoita
on paljon riippuen siitä, millaista
materiaalia käytetään. Yksinkertaisin
mustesuihkutulostus toimii samoin
kuin tekstiä tulostettaisiin paperille:
lääkkeen vaikuttava aine tulostetaan
syötävälle kalvolle. Mustesuihkutekniikalla lääke voidaan annostella erittäin tarkasti, kertoo farmasian teknologian professori Niklas Sandler.
Åbo Akademissa on tutkittu myös
3D-tulostusta. Kiinteä lääkemassa
sulatetaan ja pursotetaan tiettyyn
geometriseen muotoon, vaikkapa
tabletiksi. Jähmettyessään lääke
on valmis käytettäväksi. 3D:llä on
mahdollista tulostaa myös geelimäisiä rakenteita. Eri tekniikoita voi
yhdistääkin.

Laatu varmistetaan

Sandlerin mukaan lääketulostusteknologiaa kehitettäessä laadunvarmistus on otettu huomioon. Kun lääkesuunnitelma on tehty tietokoneella
digitaaliseen muotoon, tulostimen
sensorit mittaavat automaattisesti
valmisteen lääkeainemäärän.

− Ei tarvita kuin napinpainallus,
mutta ennen tulostusta on toki tarvittu ammattilaisen arvio laatuvaatimuksista. Hänen on myös varmistettava, että tulostus sujuu ongelmitta.
Yhteen tablettiin voidaan tulostaa
useita eri lääkeaineita ja rakentaa sen
mukaan valmiit reseptit.
Laadunvarmistuksella varustetut
printterit eivät ole kustannuskysymys:
markkinoilla olevat printterit ovat
suhteellisen edullisia. Sairaaloissa
tulostusmahdollisuuksia on selvitetty,
vaikka potilaille tulosteita ei ole vielä
kokeiltu.
− Yhdysvalloissa epilepsialääke
tulostetaan lääkeyhtiön tiloissa,
mutta tekniikkaa voitaisiin hyödyntää
myös lähempänä potilasta.
3D-tulostuksen avulla voidaan
tulostaa lääkkeitä pienissä erissä,
säätää annostusta ja tehdä yksilöllisiä
lääkeyhdistelmiä. Tällöin monilääkityille potilaille voisi riittää jopa yksi
tabletti. Lisäksi tutkitaan, josko eri
lääkeaineita saataisiin vapautumaan
elimistössä eri tahtiin.
− Sairaalaympäristö olisi volyymien ja annostelun kannalta luontevin: valmistus voitaisiin kohdentaa
erityisryhmille, kuten vanhuksille tai
lapsille. Kotiprintterit tuskin ovat realistisia turvallisuusongelmien takia.
Vaikka tulostin varmistaisi laadun,
tarvitaan ammattilaisen kontrollia.
Sandlerin mukaan 3D-tekniikkaa
voisi hyödyntää myös ihon alle operoitavissa laitteissa, joissa on lääkeainetta pitkäaikaisesti vapauttavia
rakenteita. Kyseessä olisivat esimerkiksi proteesit tai ihon alle annosteltavat hormonihoidot.

Valmistus apteekkeihin?

3D-tulostuksen muuttanee lääkkeiden
kehitystä ja jakelua tulevaisuudessa.
Lääkelogistiikan muutos tarvitsee

kuitenkin myös ajattelutavan muutosta.
Sandler pitää mahdollisena, että
lääkkeiden valmistus voi siirtyä jossain vaiheessa apteekkeihin. Laadunvarmistuksen kun voi integroida
tulostimeen.
– Se olisi paluuta entisaikaan, jolloin suuri osa lääkkeistä valmistettiin
henkilökohtaiseen tarpeeseen paikan
päällä apteekissa.
Kaikille lääkkeille tulostaminen
ei sovellu. Järki on oltava mukana:
uuden tekniikan hyödyntämisen on
tuotava lisäetua potilaalle ja sen pitää
olla kannattavaa.
Sandler uskoo, että jo muutaman
vuoden kuluttua lääketeollisuus
tulostaa joitain valmisteita. Teknologia kehittyy vauhdilla, joten uusia
kehityssuuntia ja sovelluksia on odotettavissa.

Lääkkeitä chatin kautta

Yliopiston Apteekissa automaatio
on tuonut tehokkuutta. Helsingin
keskustan toimipisteessä lääkepakkaukset ovat liikkuneet putkipostissa
varastosta reseptintoimitukseen jo 15
vuotta. Töölössä robotti on keräillyt
tarvittavat lääkkeet viime vuosikymmenen lopusta lähtien.
Tuorein digiajan ilmiö on chatasiakaspalvelu, jonka kautta on
saanut lääkeneuvontaa muutaman
vuoden ajan. Nykyisin chatissa voi
tilata jopa reseptilääkkeitä. Asiakas
kirjautuu omin pankkitunnuksin verkkoapteekkiin, joten vahva tunnistautuminen takaa tietoturvan.
− Suosio on kasvanut puolentoista
vuoden ajan. Nykyään yli 90 prosenttia verkkoapteekin lääketilauk sista
tehdään chatin kautta, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Paula Hägg YA:n
lääkeneuvonta- ja asiakaspalveluyksiköstä.
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Digitaalista lääkeneuvontaa

Anonyymi chat on monella tapaa
asiakkaalle helpompi kuin puhelimessa asiointi.
− Asiakas voi valita ajan ja paikan
asiointiinsa kaikessa rauhassa. Joskus
voi myös olla vaikeaa kertoa vaivastaan tai sairaudestaan farmaseutille
puhelimessa tai kasvokkain.
Häggin mukaan asiakas kohdataan
chatissa samalla tavalla kuin apteekissa: käydään lääkitykseen liittyvät
perusasiat läpi, kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja neuvotaan. Lisäksi
farmaseutti varmistaa, että asiakas on
ymmärtänyt lääkkeen oikean käytön.
Farmaseutit perehdytetään chatin käyttöön. Palvelu on tiimityötä:
useat farmaseutit hoitavat chatasiakaspalvelua samanaikaisesti.
Kollegaa voi aina konsultoida sekä
hyödyntää monipuolisia tietolähteitä.
Tekstin tuottamisessa chatiin on omat
lainalaisuutensa: viestin pitää olla
hyvää ja virheetöntä suomen kieltä.
− Chatissa esimerkiksi äänensävy
menetetään, eikä painotuksia voi kertoa huutomerkein tai versaalein. Jos
kyse on kovin monimutkaisesta asiasta, pyydämme soittamaan asiakaspalveluun.
Verkkoapteekin yleistyessä Häggin
mukaan chat on luonteva, nopea ja
turvallinen kanava asioida. Tärkeintä
on, että lääkeneuvonta hoituu myös
digitaalisin työkaluin.

Sandler pitää
mahdollisena,
että lääkkeiden
valmistus voi
siirtyä jossain
vaiheessa
apteekkeihin.
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HYVÄ ESIMERKKI

Sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteinen tietojärjestelmä

APOTTI
on ensimmäinen
laatuaan

TEKSTI MINNA PERNAA | KUVA ROOPE PERMANTO
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Loppuvuodesta 2018
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
käytössä HUS:n
Peijaksen sairaalassa
ja Vantaan kaupungin
sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee olemaan
yksi, yhtenäinen asiakasja potilastietojärjestelmä.

Lääkitysvirheitä
pystytään
vähentämään, kun
kaikki potilaan
hoitoon osallistuvat
terveydenhuollon
ammattilaiset
käyttävät samaa
järjestelmää.

eteenpäin, kertoo sovelluspäällikkö
Katri Yli-Kovero.
Reilut kymmenen vuotta osastofarmaseuttina neurologian vuodeosastoilla HUS:n Meilahden sairaalassa
työskennellyt Yli-Kovero siirtyi viime
syksynä määräaikaiseksi sovelluspäälliköksi Apotti-projektiin. Hänen johtamansa tiimin tehtävänä on rakentaa järjestelmään kaikki lääkkeisiin
liittyvät tiedot, kuten oletusannokset
sekä annosvälit.
– Järjestelmään on esimerkiksi
rakennettu valmiiksi oletusannokset,
jotka lääkäri vahvistaa tai muuttaa.
Suonensisäisesti infuusiona annosteltavista lääkkeistä, kuten solunsalpaajista, rakennetaan järjestelmään esimerkiksi infuusiossa käytettävä neste
sekä annostelunopeus, Yli-Kovero
kuvailee.

Kaikesta jää jälki

K

ansainvälisesti ainutlaatuinen Apotti on Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueen
sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmä, joka tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevia satoja
eri tietojärjestelmiä. Tavoitteena on
nykyistä parempi potilasturvallisuus:
alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja
terveydenhuollon tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, jossa kaikki
asiakasta tai potilasta koskeva tieto on
ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja
palvelutilanteessa.
– Monet vaaratilanteet potilasturvallisuudessa johtuvat siitä, etteivät
eri potilastietojärjestelmät keskustele
keskenään eivätkä tärkeät tiedot esimerkiksi potilaan lääkityksestä siirry

Uutta järjestelmää rakennettaessa on
tunnistettu useita kehittämiskohteita,
kuten kirjaamisen yhtenäistäminen
ja rakenteinen kirjaaminen, joilla on
merkittävä vaikutus sekä lääkehoidon
toiminnan sujuvuuteen että suoraan
potilasturvallisuuteen. Lääkitysturvallisuuden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeätä, että yhtenäisen
järjestelmän myötä lääketieto pysyy
potilaan mukana tämän siirtyessä
paikasta toiseen.
– Toisin kuin usein luullaan, hoitohenkilökunnalla ei ole tähän asti ollut
kaikkia tarvittavia asiakas- ja potilastietoja automaattisesti käytettävissään
kaikissa tilanteissa, muistuttaa Katri
Yli-Kovero.
Potilassiirroissa lääketiedon katoaminen on konkreettinen riski. Vaikka
esimerkiksi allergia on merkitty aikaisemmin hoitaneen tahon tietoihin, ei
tieto aina ole välittynyt potilaan jatkohoitopaikan tietojärjestelmään.
– Kun lääketietoa kirjoitetaan
paperilapulle tai sitä joudutaan tulostamaan ulos järjestelmästä, lääkitystiedon muuntumisen riski on aina
olemassa, Yli-Kovero huomauttaa.
Apotissa lääkitystietoihin pystytään esimerkiksi tekemään muutok-

sia, jotka aktivoituvat vasta vastaanottavassa paikassa. Lääkitysvirheitä
pystytään vähentämään, kun kaikki
potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät
samaa järjestelmää ja kaikki lääkkeenanto kirjataan samaan järjestelmään. Sinne jää myös tieto kaikesta
annetusta lääkityksestä.
– Ei tarvitse arvailla, onko aamulääkkeet annettu, jos potilas on siirretty muualle aamulla kello kahdeksalta.

Lisätyökalu
sairaalafarmasisteille

Nykyään perusterveydenhuollon puolella on käytössä omat potilastietojärjestelmänsä, erikoissairaanhoidossa
ja yksityisellä sektorilla omansa, eikä
kokonaisuutta hallinnoi kukaan.
Tähän mennessä esimerkiksi HUSalueella sairaala-apteekeissa työskentelevillä farmasian ammattilaisilla ei
ole ollut pääsyä potilastietojärjestelmiin. Potilaskohtaisia lääkeitä valmistettaessa tiedot tulevat sairaalaapteekkiin erillisen tilausjärjestelmän
kautta tai faksilla. Se taas on osaltaan
mahdollistanut virheiden läpimenemisen, kuten aina, kun joudutaan
siirtymään järjestelmästä toiseen.
– Apotti tuo tullessaan sen, että
potilaskohtaisesti valmistettavat lääkeannokset varmennetaan sairaalaapteekissa, jolloin farmaseutti tarkistaa lääkeannoksen oikeellisuuden,
ennen kuin lääkkeen valmistus alkaa.
Hänellä on myös pääsy tarvittaessa
potilaan tietoihin, eli tiedot siirtyvät
sähköisesti järjestelmän mukana sairaala-apteekkiin. Farmasisti hahmottaa kokonaiskuvan ja voi varmistaa,
että kaikki asiat on otettu huomioon
paljon paremmin kuin tämänhetkisessä järjestelmässä, kertoo Katri
Yli-Kovero.
Tulevaan järjestelmään ollaan
myös suunnittelemassa ominaisuutta,
jonka avulla farmaseuttiset konsultaatiot pystytään dokumentoimaan.
– Lääkäri pystyy tallentamaan järjestelmään pyynnön, että farmaseutti
katsoisi potilaan lääkkeitä, ja koska
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farmaseutilla on pääsy potilaan lääkitystietoihin, hän pystyy kirjaamaan
sinne omat huomionsa. Ne lähtevät
samasta järjestelmästä lääkärille nähtäviksi, Yli-Kovero havainnollistaa.
Niin ikään farmaseutin tekemät
lääkehoidon arviot tai kotilääkityksen
selvittämiset tulevat näkymään järjestelmässä ja löytymään yhdestä paikasta sitä mukaa kuin ne yleistyvät.

annoksen viivakoodi luetaan paketista, jolloin se kirjautuu suoraan
annetuksi järjestelmässä.
– Viivakoodin lukemisella pystytään esimerkiksi estämään se, ettei
potilaalle anneta väärää lääkettä,
toteaa Yli-Kovero.
Apottiin sisältyy myös lukuisia projekteja, joissa suunnitellaan sähköisten lääkekaappien käyttöä. E-kaappeihin eli sähköisiin lääkekaappeihin
voidaan sijoittaa valmisteet jossain
muussa kuin aakkosjärjestyksessä ja
kaappi ohjaa hoitajaa valolla. Näin
väärinluku vähenee, kun riskilääkkeiden ei tarvitse olla lähekkäin – kuten
Tenox ja Thyroxin.
– Tulevaisuudessa järjestelmään
pystytään tekemään integraatio, eli
sähköinen kaappi kertoo, mitä lääkkeitä on otettu ja missä vaiheessa.
Järjestelmä lähettää automaattisesti
tiedot kaapille, keitä potilaita on osastolla, mitkä ovat lääkelistat ja mitkä
lääkkeet kuuluu antaa.
Farmasian ammattilaisten tarkistettaviksi suunniteltujen lääkemääräysten – solunsalpaajien ja

Apukeinoja lääkitysturvallisuuteen
ammattilaisille
Apottiin sisältyy hoitajaa auttavaa
jakelulogiikkaa, ja se esimerkiksi ohjaa ammattilaista tarjoamalla sopivia
vaihtoehtoja.
– Apotti tarjoaa ammattilaiselle
apuja siihen, kuinka lääkkeitä käsitellään. Järjestelmä myös muistuttaa
hoitajaa antamattomasta lääkkeestä,
ja lääkkeen antotiedot kirjautuvat
helposti potilaan tietoihin, Katri YliKovero kertoo.
Uudessa järjestelmässä lääkkeiden annostelussa voidaan hyödyntää
viivakoodin lukua. Käytännössä se
tarkoittaa tuplatarkastusta: lääke-

Mikä on Apotti?
APOTTI on Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin (HUS) alueen
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen potilastietojärjestelmä, joka
korvaa kymmeniä nykyisiä tietojärjestelmiä. Se otetaan vaiheittain
käyttöön vuoden 2018 marraskuusta alkaen.
Uudessa tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmässä kaikkea asiakasta tai potilasta koskevaa tietoa
pystytään käyttämään ajantasaisesti hoito- ja palvelutilanteissa.
Nykyisellään käytössä on satoja
erilaisia järjestelmiä, jotka eivät
kommunikoi keskenään. Arvioiden
mukaan lääkäreiden työajasta
tuhraantuu jopa kolmannes siihen,
että järjestelmät eivät toimi tai
keskustele keskenään.

•
•
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• Apotti-järjestelmän avulla pysty•
•
•
•

tään estämään esimerkiksi lääkitysvirheitä ja päällekkäisiä laboratoriotutkimuksia.
Lisäksi järjestelmä tuottaa toiminnasta tietoa, joka mahdollistaa
jatkuvan kehittämisen.
Apotti on maailman ensimmäinen
alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestelmä.
Apotin suurimmat taloudelliset
hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja tiedon
nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä.
Apotissa ovat mukana Helsinki,
Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen
ja HUS.

www.apotti.fi

potilaskohtaisesti valmistettavien lääkeannosten – suhteen tarkkaa työnkulkua ei ole vielä määritetty, vaan
tarkistusmenettely on täysin apteekin
päätettävissä. Apotin avulla pystyy
tarkistamaan, onko annos oikea, onko
se oikein laskettu, mihin lääke laimennetaan ja onko laimennusliuos sopiva.
Osastolla voi myös olla erikoistoiveita, joista tieto tulee suoraan
apteekkiin.
– Yhtenäinen kirjausjärjestelmä
takaa tiedon välittymisen. Ei tarvitse
soitella perään, että olettehan huomanneet tämän, mainitsee Yli-Kovero.
Apotin sisältämä työtä ohjaava,
auttava työnkulku helpottaa Yli-Koveron mukaan niin potilaan sisäänkirjausvaiheessa kuin potilasta kotiutettaessa.
– Työnkulussa käydään läpi koko
tarkistuslista ja samalla katsotaan läpi
kaikki tarkistettavat asiat. Lääkityksen osalta potilaan koko senhetkinen
tietokokonaisuus on käytettävissä.
Lääkäri tekee sen pohjalta päätöksen
lääkityksen jatkamisesta.

Enemmän mukaan
potilaan hoitoon

Vaikka edessä on suuria muutoksia,
pitää Yli-Kovero Apottia ensisijaisesti
mahdollisuutena tehdä farmaseuttista
työtä näkyväksi. Valmistuspuolella järjestelmä tuo potilaan entistä
lähemmäksi sairaala-apteekissa,
kun lääkevalmistuksessa päästään
näkemään potilaasta paljon muutakin
tietoa kuin henkilötunnus. Osastofarmaseutti taas käyttää järjestelmää
todennäköisesti päivittäin.
– Uusi järjestelmä tuo farmasian
ammattilaiselle työkaluja, joilla he
pystyvät tuomaan omaa osaamistaan
potilaan lääkehoitoon sairaalassa.
Kliinisen farmasian palvelujen lisääntyminen tarvitsee potilastietojärjestelmältä lääkehuollon ammattilaisille
dokumentointimahdollisuuden, jonka
uusi järjestelmä mahdollistaa. Ja
kaikki tieto kulkee potilaan mukana
yhteisessä järjestelmästä varmistamassa lääkehoidon oikean toteuttamisen.
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Tunnista tehottomat
hoitokäytännöt
Käypä hoito -suositusten rinnalle on syksystä
2016 saakka tehty Vältä viisaasti -suosituksia,
joissa puututaan tehottomiksi todettuihin hoitokäytäntöihin. Suosituksista saa selkänojaa myös
apteekin lääkeneuvontaan.
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Farmasistien apteekissa suorittama neuvonta on tärkeässä osassa,
kun toimivia hoitokäytäntöjä selvennetään potilaalle.

T

erveydenhuollon arjessa
noudatetaan toisinaan yhä
vanhentuneita tai epätarkoituksenmukaisia käytäntöjä,
jotka eivät tue potilaan hoitoa. Uusin
tutkimustieto on osoittanut joitakin
yhä määrättäviä lääkityksiä, hoitokäytäntöjä ja tutkimuksia tehottomiksi
tai jopa haitallisiksi. Maailmalla tällaisia hoitokäytäntöjä on kartoitettu ja
karsittu ohjeistuksin jo jonkin aikaa.
Duodecimin Käypä hoito -yksikössä ongelmaan tartuttiin toden
teolla syksyllä 2016, kun ensimmäiset kotimaiset Vältä viisaasti -pilottisuositukset julkaistiin. Vaikutteita
haettiin esimerkiksi yhdysvaltalaisista Choosing wisely -ohjeista ja
Iso-Britanniassa julkaistuista Do not
do -suosituksista. Kokeilu onnistui,
ja nyt välttämissuosituksia nivotaan
mahdollisuuksien mukaan kiinteäksi
osaksi työryhmän toimintaa.
– Vältä viisaasti -suositukset
ohjaavat välttämään hoitokäytäntöjä,
joiden tehottomuudesta tai haitallisuudesta on riittävää tutkimusnäyttöä, kertoo Duodecimin Käypä hoito
-päätoimittaja Jorma Komulainen.
Välttämissuosituksen tekeminen
pohjautuu asiantuntija-arvioon siitä,
että käytössä on toimenpide tai hoito,
jota teetetään kohtuullisen paljon,
vaikka tutkimuksen perusteella ei
pitäisi. Taustalla on oltava laadukasta,
vertaisarvioitua tutkimustietoa siitä,
että toimenpide tai hoito on tehoton
tai haitallinen. Tutkimusta arvioidaan tiukkojen kriteerien mukaisesti
ja arvioivan ryhmän sidonnaisuuksia
valvotaan, joten suositukset ovat tuoreita ja luotettavia.

Suosituksista tukea
lääkeneuvontaan

Vältä viisaasti -suositukset on ensisijaisesti suunnattu hoitaville lääkäreille ja potilaille. Osa suosituksista
koskee kuitenkin potilaan itsenäisesti
itsehoitolääkkeillä toteuttamaa hoitoa. Näissä tapauksissa Vältä viisaasti
-suosituksia voi ja kannattaa käyttää
apteekkien lääkeneuvonnan tukena.

– Itselääkitystä sivuavien välttämissuosituksien kohdalla farmasistien
apteekissa suorittama neuvonta on
tärkeässä osassa, kun toimivia hoitokäytäntöjä selvennetään potilaalle,
Komulainen toteaa.
Vältä viisaasti -suositukset myös
ohjaavat luotettavan ja arvioidun tutkimustiedon ääreen.
Tähän mennessä välttämissuosituksia on tehty muun muassa antihistamiinien ja yskänlääkkeiden käytöstä.
Itselääkintää koskevia suosituksia on
tulossa lisää.
– Esimerkiksi itselääkityksen Käypä
hoito -suosituksen pohjalta ei ole vielä
tehty välttämissuosituksia, mutta ne
ovat tulossa työlistalle, Komulainen
lupaa. Aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Uudet suositukset
päivitetään verkkoon

Nykyiset Vältä viisaasti -suositukset
pohjautuvat jo olemassa oleviin Käypä
hoito -suosituksiin ja luotettavasti
arvioidulle tutkimustiedolle. Uusia
välttämissuosituksia julkaistaan toistaiseksi kuukausittain.

– Olemme kyllä hakeneet rahoitusta siihen, että saisimme tehtyä jo
olemassa olevista Käypä hoito -suosituksista välttämissuositukset selvästi
tätä nopeammalla aikataululla,
Komulainen kertoo.
– Lisäksi Vältä viisaasti -suosituksia
on kaavailtu tehtäväksi sellaisistakin aiheista, joista ei ole Käypä hoito
-suositusta.
Tavoitteena on myös, että viimeistään vuoden 2018 alusta lähtien
uusien Käypä hoito -suositusten ja
suosituspäivitysten yhteydessä katsottaisiin aina kuntoon myös välttämissuositus. Näin ollen uusia suosituksia
ilmestyy tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä tahdilla.
Uudet välttämissuositukset julkaistaan toistaiseksi Käypä hoito -suositusten verkkosivuilla. Kun suosituksia
kertyy riittävä määrä, ne kootaan
myös Terveysporttiin.

Tutustu Vältä viisaasti
-suosituksiin verkossa:
www.kaypahoito.fi/web/kh/
valta-viisaasti-suositukset

Itselääkintää koskevat
suositukset
TÄHÄN MENNESSÄ itselääkintää koskevat ainakin seuraavat suositukset:

Antihistamiinit atooppisen ekseeman aiheuttaman kutinan hoidossa
”Älä ilman erityistä syytä käytä antihistamiineja atooppisen ekseeman
aiheuttaman kutinan hoitoon.”
Yskänlääkkeet lasten yskän hoidossa
”Älä hoida alle 2-vuotiaan lapsen akuuttia yskää yskänlääkkeillä,
koska ne voivat aiheuttaa vakaviakin haittatapahtumia.”
”Vältä myös yli 2-vuotiaan lapsen yskän hoitamista yskänlääkkeillä,
koska niiden tehosta ei ole näyttöä.”
Yskänlääkkeet flunssaan liittyvän yskän hoidossa aikuisilla
”Älä käytä rutiininomaisesti yskänlääkkeitä flunssaan liittyvän yskän
ja keuhkoputkitulehduksen hoitoon.”
Uusia Vältä viisaasti -suosituksia julkaistaan jatkuvasti.
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HAKUKUULUTUS:

VUODEN
FARMASEUTTI
JA PROVIISORI

TAPAHTUMAKALENTERI

Koulutusten lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet
löydät Farmasialiiton
verkkosivujen kalenterista!

JUHLAVUOTENSA KUNNIAKSI Farmasialiitto palkitsee
tänä vuonna sekä ansioituneen farmaseutin että pro
viisorin. Vuoden Farmaseutiksi ja Vuoden Proviisoriksi
haetaan omalla osaamisellaan suomalaista farmasiaa
tunnetuksi tehnyttä tai muutoin ammatillisesti ansioi
tunutta farmaseuttia ja proviisoria, jotka ovat Suomen
Farmasialiiton jäseniä ja joka ovat

• edistäneet omalla toiminnallaan ammattikuntamme
aseman vahvistumista terveydenhuollossa tai yhteis
kunnassa JA/TAI
• toimineet merkittävällä tavalla lääke, lääkitys tai
potilasturvallisuuden parantamiseksi JA/TAI
• tuoneet omalla aktiivisuudellaan/asiantuntemuksel
laan ammattikuntamme osaamista esille JA/TAI
• edistäneet omalla asiantuntemuksellaan
suomalaisen farmasian kehittymistä tai
hyödyntäneet omaa osaamistaan
ennakkoluulottomasti.

Esityksen voi
jättää 1.4.–1.8.2
017
Farmasialiiton
verkkosivuilta
löytyvällä lom
akkeella.
Valinnat julkist
etaan
25. syyskuuta,
jolloin
vietetään kans
ainvälistä
farmasistipäivä
ä (World
Pharmacists’ D
ay).

05.09. APTEEKKISEKTORIN VALMIUSILTA
Helsinki, myös verkossa
06.09. LINKEDIN VIESTINTÄTYÖKALUNA
Webinaari, ilmoittautuminen alkaa 7.8.2017.
09.–10.09. JOHTAMISKOULUTUS:
TUNTEET TYÖELÄMÄSSÄ &
TUNNEJOHTAMINEN
Otalampi, Vihti
20.09. PAIKALLINEN SOPIMINEN JA
APTEEKKITALOUDEN PERUSTEET -KOULUTUS
Helsinki
23.09. AJANKOHTAISTA LÄÄKEALALTA
-KOULUTUS
Helsinki
28.09. ESIMIESTYÖN TUEKSI!
– PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS
Webinaari
04.10. ESIMIESTYÖN TUEKSI!
– HUIPPUSUORITUKSET TYÖELÄMÄSSÄ?
Webinaari
05.10. TUNNISTA OSAAMISESI, HYÖDYNNÄ
VAHVUUTESI!
Helsinki, myös verkossa
07.10. FARMASIALIITON 100-VUOTISJUHLA
JÄSENILLE
Helsinki
11.10. NEUVOTTELUTAIDON KOULUTUS
LUOTTAMUSMIEHILLE
Tampere

Kuva: iStockphoto

31.10. FARMASISTINA LÄÄKETEOLLISUUDESSA
Espoo, myös verkossa
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ISODENT
INNOVATIIVISET SUUNHOITOTUOTTEET
PUHTAASTI KOTIMAISET HAMMASPROTEESIEN
SEKÄ IRROITETTAVIEN OIKOMISKOJEIDEN HOITOTUOTTEET

WWW.ISODENT.FI

KUTSU

FARMASIALIITON
JOHTAMISKOULUTUS 9.–10.9.2017
Tunteet työelämässä & tunnejohtaminen
Orion Oyj Tuohilammen koulutuskeskus, Vihti
Koulutus on suunnattu proviisoreille, maistereille, johtavassa asemassa
oleville farmaseuteille ja proviisori- sekä maisteriopiskelijoille
Koulutuksessa opit, mitä tunnejohtaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on. Opit perusasiat tunteiden vaikutuksista, miksi
tunteilla on niin suuri merkitys työssä sekä miten tunteita voi lähestyä, käsitellä ja johtaa tuloksellisesti. Saat konkreettisia
työkaluja, miten lähestyä omia ja muiden tunteita erilaisissa tilanteissa. Työpajoissa voit keskittyä joko esimiestyön haastaviin
kysymyksiin tai esimiehen strategiseen viestintään ja osallistua CV-työpajaan. Koulutusviikonloppu tarjoaa katsauksen myös
ajankohtaisiin asioihin ja mahdollisuuden rentoutua ja tavata kollegoitasi Tuohilammen kauniissa ympäristössä.
Jarkko Rantanen on psykologi, tietokirjailija ja työelämän tunnetaitojen erikoisosaaja. Hän on työskennellyt pitkäjänteisesti
työelämän tunnejohtamisen ja tunnetaitojen kehittämisen parissa ja on kirjoittanut aiheesta kaksi menestynyttä kirjaa.
Jarkko on kysytty ja inspiroiva valmentaja, ja hän tarjoaa valmennuksissaan konkreettisia ja heti käytäntöön vietäviä vinkkejä.
Eeva Kaarne on valmentanut vuorovaikutusosaamista puheviestinnän opettajana, kouluttajana ja valmentaja
vuodesta 2004 lähtien. Eevan osaamisen taustalta löytyy laajan valmennuskokemuksen lisäksi viestinnän,
henkilöstöjohtamisen ja draamakasvatuksen opinnot, pedagoginen pätevyys sekä klassisen laulun opintoja. Eevan
valmennustapa on keskusteleva, ohjaava ja oivalluttava.

OHJELMA
LAUANTAI 9.9.2017

SUNNUNTAI 10.9.2017

8.30 Bussikuljetus Helsingin keskustasta
Tuohilammelle, aamiainen perillä

8.00 Aamiainen

10.00 Tervetuloa koulutukseen!
Riikka Leppänen, koulutustyöryhmän
puheenjohtaja ja Sanna Valasmo-Lunkka,
markkinointijohtaja, itsehoito, Orion Pharma
10.15 Johdatus tunnejohtamiseen
Jarkko Rantanen, psykologi, tietokirjailija,
Human Advisor
12.00 Orionin puheenvuoro
12.30 Lounastauko ja mahdollisuus ulkoiluun
14.30 Voimat tunteiden takana
Opit seitsemän tärkeää ja käyttökelpoista
voimaa, jotka tunteiden taustalla vaikuttavat.
15.30 Iltapäiväkahvit
16.00 Tunnejohtamisen työkalut
Käydään läpi joukko tunnejohtamisen työkaluja.
Opit keinoja positiivisten tunteiden herättelyyn
ja negatiivisten tunteiden käsittelyyn.
18.30 Päivän päätös
19.00 Illallinen, rentoa yhdessäoloa ja saunomista

9.00 Farmasialiiton kuulumiset
Kirsi Kvarnström, puheenjohtaja ja
Riitta Uusi-Esko, farmaseuttinen johtaja,
Suomen Farmasialiitto
9.30 Ajankohtaista työmarkkinoilla
Minna Huhta, työsuhdeasiamies,
Suomen Farmasialiitto
10.15 Vaihtoehto 1: Työsuhdeklinikka:
Esimiestyön haastavat kysymykset
Minna Huhta, työsuhdeasiamies,
Suomen Farmasialiitto
10.15 Vaihtoehto 2: Esimiehen strateginen viestintä
Eeva Kaarne, vuorovaikutusvalmentaja, FM
9.00 –12.50 CV-klinikka
Erillinen ajanvaraus myöhemmin
12.55 Koulutuspäivien päätös ja palaute
13.00 Lounas
14.00 Bussikuljetus Tuohilammelta Helsingin
rautatieasemalle

TAPAHTUMAT
Koulutuspäivien osallistumismaksu on 100 euroa (valmistuneet)
ja 40 euroa (opiskelijat ja työttömät) Farmasialiiton jäsenille, kun
ilmoittaudut 1.8.2017 mennessä
ja 140 euroa, kun ilmoittaudut
27.8.2017 mennessä.
Osallistumismaksu on Farmasialiittoon kuulumattomille 260
euroa, kun ilmoittaudut 1.8.2017
mennessä ja 300 euroa, kun ilmoittaudut 27.8.2017 mennessä.
Osallistumismaksu sisältää
johtamiskoulutuksen luennot,
ateriat ja iltaohjelman, majoituksen Tuohilammella kahden tai
kolmen hengen huoneissa (lasu) ja bussikuljetukset Helsingin
keskustasta Tuohilammelle ja
takaisin. Koulutuksen materiaalit
jaetaan sähköisesti. Tuohilammella on 70 yöpymispaikkaa,
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoille
varattu korkeintaan 20 yöpymispaikkaa.
Sitovat ilmoittautumiset
27.8.2017
mennessä osoitteessa
http://www.farmasialiitto.fi/
tapahtumasivu/farmasialiitonjohtamiskoulutus.html.
Lisätietoja voit kysyä
Sanna Passilta,
sanna.passi@farmasialiitto.fi tai
GSM 050 466 7575.

ELÄKEKASSA KOKEILEE vuonna
2017 työkykykoordinaattorin
palvelujen tarjoamista asiakkailleen. Palvelu toteutetaan
yhteistyössä Vakuutuskuntoutus
VKK ry:n kanssa, jonka työky-

kykoordinaattori Hanna-Mari
Juntunen hoitaa käytännössä

tehtävää. Työkykykoordinaattori
on tavoitettavissa puhelimitse

numerossa 044 700 2027 tiistaisin klo 8–11 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14–17.30.

Poikkeuksena ovat pyhäpäivät,
jos ne osuvat kyseisille päiville.
Työkykykoordinaattori tarjoaa
varhaisen vaiheen tukea ja neuvontaa työssä selviytymiseen
liittyvissä ongelmissa. Työhyvinvointiin ja työkyvyn edistämiseen liittyvien koulutuskierrostemme aikana olemme käyneet
keskusteluja käytännössä esiin
tulleista ongelmatilanteista.
Näiden keskustelujen perusteella on tullut yhä selvemmin
esille käytännön neuvojen tarve
tilanteissa, joissa ensimmäisiä
merkkejä työssä selviytymisen
ongelmista havaitaan. Kyse voi
olla omasta selviytymisestä, tai
työnantaja voi olla huolissaan
työntekijänsä selviytymisestä tai
yrittäjä omasta tilanteestaan.
Työkykykoordinaattori tarjoaa
kaikille heille tukea ja neuvontaa.
Palvelu on tarkoitettu eläke-

kassan asiakkaille ja on heille
maksutonta.
PALVELUN TAVOITTEENA on
tarjota neutraalia, luottamuksellista tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Työkykykoordinaattori auttaa
löytämään oikeita ratkaisuja ja
ohjaa oikeille poluille. Samalla
tuetaan työyhteisön yhteistoimintaa ja autetaan tunnistamaan
työssä suoriutumisen haasteet
varhain. Silloin, kun kyseessä
on sairauden aiheuttama uhka
työssä selviytymiselle, auttaa
ongelman varhainen havaitseminen aloittamaan tarvittavat
kuntoutustoimenpiteetkin
ajoissa. Näin voidaan usein estää
työkyvyn menetys ja auttaa
jatkamaan työelämässä.
Työkykykoordinaattorin
palvelujen kokeilulla selvitetään
tällaisen toiminnan tarvetta ja
hyötyjä apteekkialalla. Jos kysyntää näyttää olevan ja palvelu
koetaan hyödylliseksi, tavoitteena on kehittää toimiva malli
palvelun jatkamiseksi kokeilun
jälkeen.
Älä siis epäröi vaan soita
Hanna-Marille!
Lisätietoja: eläkepäällikkö
Sirpa Moilanen,
sirpa.moilanen@aekassa.fi,
09 6126 2723
Kuva: iStockphoto

Koulutusviikonlopun järjestää
Suomen Farmasialiiton Proviisorineuvottelukunta ja Proviisoriverkoston koulutustyöryhmä.
Yhteistyössä Orion Pharma.

TYÖKYKYKOORDINAATTORIPALVELU
APTEEKEILLE
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EDUSTAJISTON
VAALIN
ÄÄNIOIKEUDEN
TARKASTAMINEN
FARMASIALIITON JÄSENILLÄ

on mahdollisuus tarkastaa äänioikeutensa
syyskuussa käytävässä Farmasialiiton edustajiston vaalissa 1.–8.8.2017 välisellä ajalla.
Luettelo on tarkastettavissa fyysisesti
Farmasialiiton toimistolla erikseen ilmoitettavina kellonaikoina. Äänioikeuden tarkastaminen on mahdollista tehdä samalla ajalla
myös puhelimitse tai sähköpostitse.
Lisätietoja edustajiston vaalista saat
vaalitoimikunnan sihteeriltä Heidi Jäntiltä,
p. 044 777 9052 tai heidi.jantti@
farmasialiitto.fi sekä Farmasialiiton verkko
sivujen Kuka olemme osiosta löytyviltä
edustajiston vaalin sivuilta.

Vaikuta lehden sisältöön
ja osallistu arvontaan
MISTÄ HALUAISIT LUKEA Farmasia-lehdestä?
Missä olemme epäonnistuneet, mikä taas on mennyt hyvin?
Vastaa lyhyeen verkkokyselyyn alle viidessä minuutissa.
Vastaaminen onnistuu myös mobiilissa.

lukijakysely.fi/farmasia
Kyselyyn vastanneiden kesken
arvotaan Pauligin Cupsolo ByMe
-kapselilaite ja siihen sopivia
kaakao- ja kahvijuomakapseleita.
Trendikkään mattamusta kapselilaite
mahtuu pieneenkin tilaan.
Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia
OMAn tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua
kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä,
mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa
kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka
ilmestyvät kevätkaudella 2017. Palkinnon arvontaan
osallistuvat kaikki vastanneet. Voittajalle ilmoitetaan
sähköpostitse tai kirjeitse.

FARMASIALIITTO TÄYTTÄÄ
100 VUOTTA!

Kutsumme kaikki jäsenemme viettämään kanssamme spektaakkelimaista juhlaa
7.10.2017 klo 18.30 alkaen. Juhlapaikkana toimii Marina Congress Center Helsingissä.
Ovet tilaisuuteen avataan klo 17.30.
Illan ohjelmassa artistit Ressu ja Jussi ja tilaisuuden juontaa Tomi Tuominen. Lisäksi tiedossa on katsaus farmasian
asiantuntijoiden osaamiseen. Illan päättää coverbändi Nitrodisko! Illalliskortin hinta on 70 € sisältäen ohjelman
lisäksi kolmen ruokalajin illalisen juomineen. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2017. Ilmoittautumislomakkeen
löydät Farmasialiiton verkkosivujen tapahtumakalenterista. Paikkoja tilaisuuteen on rajoitetusti.

MUISTATKO

Kiertokirje N:o 1

H. H.

Kuten myötäseuraavasta Suomen Farmaseuttiliiton sääntöehdotuksesta näkyy,
on kysymys konditioneeraavien yhdistyksen perustamisesta, joka ajatus kohtuuden
mukaan jo ainakin vuosikymmeniä sitte olisi pitänyt toteuttaa, nyt vihdoin lähenemässä
lopullista ratkaisua, ja toivomme me että kaikki konditioneeraavat apteekkilaiset
ympäri maan olisivat edustettuina siinä kokouksessa, joka asian lopullista päättämistä
varten pidetään Helsingin Seurahuoneella 13 p. toukok. 1917 k:lo 12 p:llä, joko persoo
nallisesti kokoukseen saapumalla, tahi sääntöehdotuksessa mainittujen piiriedustajain
eli jonkun muun kokoukseen saapuvan henkilön kautta edustettuna. (Yksi henkilö voi
valtakirjoilla edustaa kuinka montaa henkilöä tahansa).
Kokouksessa tullaan käsittelemään pääasiassa seuraavia asioita:
1) Kokouksen avaa ja edustajat lausuu tervetulleiksi suomeksi
farm. kand. A. Linnala, ruotsiksi farm. kand. V. Hamberg.
2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali.
3) Kokouksen tarkoitus ja kysymys Suomen Farmaseuttiliiton perustamisesta,
selostaa farm. kand. C. A. Markelin.
4) Päätetään onko liitto perustettava.
5) Jos kokous edelliseen kysymykseen (4) vastaa myönteisesti, niin sääntöehdotus
tarkistetaan pykälä kerrallaan.
6) Johtokunnan vaali.
7) Muita vaaleja.
8) Kysymys avustusrahaston perustamisesta, alustaa farm. kand. T. Skogster.
9) Palkkauskysymystä ja työajan pituutta maan apteekeissa selostaa
farm. kand. E. Huikuri.
10) Kysymys oman äänenkannattajan perustamisesta liitolle, alustaa
farm. kand. C. A. Markelin.
11) Yksityisten henkilöiden tai piirien kokouksessa esittämiä, tahi aikaisemmin
Järjestämiskomitealle (os. C. A. Markelin, Riihimäki) jättämiä
kysymysehdotuksia.
Kuten ylläolevasta lyhyestä selostuksesta näkyy, on Suomen Farmaseuttiliiton
Järjestämiskomitea koettanut niin paljon kuin mahdollista jo ensimmäiseen kokouk
seen saada käsiteltäväksi hyvän joukon meille kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, ja me
toivomme, että ne siemenet, jotka nyt kansojen vapauden keväänä kylvetään, tulisi
vat vastaisuudessa kantamaan mitä parhaimpia hedelmiä.
Helsinki 17. IV. 1917

Järjestämiskomitea
E. B. Höijer,

A. Linnala,

C. A. Markelin,

K. Elonen,

V. Gröndahl,

R. Grönholm,

V. Hamberg,

E. Huikuri,

V. Kaleva,

O. Mannelin,

A. Silfverberg,

T. Skogster,

Siht.

Farmaseutti.
Farm. kand.
Farm. kand.
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Puheenj.

Proviisori.

Farm. kand.
Proviisori.

Siht.

Farm. kand.

Farm. kand.

Farm. kand.

Voiko kalusteilla
parantaa turvallisuutta,
työviihtyvyyttä ja
ergonomiaa?
Kyllä.
Suunnittelemme ja toteutamme käyttäjäystävällisiä
apteekki- ja lääketilaratkaisuja 25 vuoden kokemuksella.
Tutustu toteutuksiimme netissä tai sovi tapaaminen
showroomiimme Helsingin Arabiakeskukseen.
Tehdään työpäivistä entistäkin parempia!

• asiakaspalvelu@vmp-interior.fi
• p. 02 824 1000 • www.vmp-interior.fi

SUUNNITTELU

KALUSTEET

ASENNUS

RATKAISU KUIVILLE
JA VÄSYNEILLE SILMILLE
UU

TU US

PÄIVÄ + YÖ

Tutkimukset osoittavat, että kuivat ja väsyneet silmät johtuvat usein siitä, että lipidikerros – silmän
kyynelﬁlmin voiteleva ylin kerros – muuttuu epävakaaksi. Silloin tarvitaan jotain muuta kuin kosteuttavia
silmätippoja*. Oxyal Triple Action -silmätipat ovat hoitavia ja pitkävaikutteisia silmätippoja, jotka eivät
sisällä lainkaan säilöntäaineita. Tipat vaikuttavat kyynelﬁlmin kolmessa kerroksessa – musiini-,
neste- ja lipidikerroksessa. Aktiiviset aineet ovat hyaluronihappo, karbomeeri, glyseridi ja triglyseriini.
Vaikutusta kannattaa täydentää Oxyal Care geelillä, jolla on aktiivisten aineiden dekspantenolin
(B5-provitamiinin) ja karbomeerin ansiosta hoitava ja pitkäkestoinen vaikutus. Oxyal Triple Action
ja Oxyal Care ovat voitelevia ”päivä- ja yövoiteita” silmille.
Saatavana hyvin varustelluista apteekeista.
www.bausch.se

*E.M. Messner The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease. Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71–82.

Oxyal on lääkintätekninen tuote. OXY/FI/1701/0003
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