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2016, jätä hakemuksesi heti (tai viimeistään 21.2.2016) Farentaverkon CV-pankkiin osoitteeseen
www.farenta.net/jobs. Hakijoilla tulee olla farmaseutin oikeudet.
Lisätietoja Farentan työ- ja koulutusmahdollisuuksista:
Liisa Haapakoski puh. 010 4398 240
tai liisa.haapakoski@farenta.fi.
www.farenta.com
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Pää pois pensaasta

K

ansanedustaja Antero Vartia ja Liberan kir
joittajat ovat tulleet siihen tulokseen, että
meillä on huono apteekkijärjestelmä. Huono
sen vuoksi, että mahdollisuutta kilpailuun ei
ole maksimoitu. Järjestelmän umpisurkeuden
vuoksi kansalaiset kärsivät, ja markkinatalous ei saa toi
mia vapaasti synnyttäen mannaa ja mirhaa.*
Vapaa kilpailu on varsinkin Liberalle pyhä lehmä.
Vapailla markkinoilla kilpailu yleensä tuottaa kulutta
jille alempia hintoja, parempaa palvelua ja korkeampaa
laatua. Ilman niitä ei kilpailutilanteessa pärjää. Kilpailun
ekosysteemi karsii darwinistisesti pois tunarit, ahneet ja
taivaanrannanmaalarit. Toisaalta jos konsepti on riit
tävän hyvä, erikoistumalla voivat ”huonotkin” yrittäjät
pysyä hengissä.
Vartian ja Liberan ajatusrakennelman suurin
ongelma piilee siinä, että apteekkialan kuvitellaan olevan
vapaa markkina. Todellisuussa apteekit toimivat hyvin
kin säännellyllä markkinalla. Lainsäätäjä on halunnut
turvata kansalaisten mahdollisimman yhdenvertaisen
kohtelun niin lääkkeiden maantieteellisen saatavuuden
kuin niiden yhdenmukaisen hintatason osalta. Lisäksi
kansalaisille on ammattiapteekin kautta haluttu tur
vata mahdollisimman suuri asiantuntemus muun
muassa osaavalla lääkeneuvonnalla. Vapaasti kil
paillulla markkinalla ei potentiaalisesti vaarallisen
tuotteen markkinoinnissa kannata liikaa nostaa ris
kejä esille – kysykää vaikkapa tupakkateollisuuden
lobbareilta. Jos vapailla markkinoilla maksimoitu
myynti on hyve, niin apteekkisektorilla näin ei ole
tai ei ainakaan pitäisi olla.
Vartian ja Liberan esittämistä ylioptimististisista
oletuksista huolimatta asiaa ei kannata ohittaa
olankohautuksella. Maan jokaisella hallituksella
tulee olemaan jonkinlainen agenda kilpailun
rajoituksia vastaan. Vartia tekee ehkä jopa
palveluksen, koska opposition edustajan esit
tämää nykyinen hallitus pikemminkin väis
telee. Ennemmin tai myöhemmin kilpai
lua vapautetaan myös apteekkialalla. Alan
kannattaisi mieluummin ajoissa miettiä,
miten voisimme olla mukana muutok
sessa, sen sijaan että työnnämme päämme
pensaaseen vakuutellen itsellemme, että
nykyinen järjestelmä on täydellinen.

Ennemmin tai
myöhemmin
kilpailua
vapautetaan myös
apteekkialalla.

* Sisältää muuten seskviterpeenejä.
Mika Leppinen
päätoimittaja
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Rokotustieto.fi
– luotettavaa tietoa rokotteista
Hiljattain avattu rokotustieto.fi tarjoaa
kansalaisille ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa
rokotteista.
Sivusto sisältää perustietoa rokotuksista ja
torjuttavista taudeista, rokotussanaston sekä
matkailijan terveystietoa. Apteekeissa palvelua
voidaan hyödyntää neuvonnan tukena: asiakaspäätteeltä voidaan esimerkiksi näyttää lyhyt info
rokotusten tehokkuudesta tai asiakas voidaan
ohjata hakemaan lisätietoja palvelusta itse.
Rokotustieto.fi-palvelua ovat olleet toteuttamassa Lääketietokeskus, seitsemän asiantuntijajärjestöä ja viisi rokotevalmistajaa. Palvelu on

toteutettu Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus
Fimean Lääkeinformaatioverkoston
toimintaperiaatteiden
ja lääkeinformaatiostrategian tavoitteiden mukaisesti.
Sivusto ja sen kehittämisprojekti saivat
Fimean Lääkeinformaatioverkoston Luotettavan
lääketiedon puolesta -tunnuksen.
Lähde: rokotustieto.fi

Ikäihmisten
lääkkeidenkäyttöä järkeistettävä
Ruotsissa vuonna 2014 tehdyn väitöskirjatutkimuksen mukaan
jopa joka kymmenes aikuisväestöstä kärsii lääkehaitoista, joista
jopa neljännes voitaisiin ehkäistä. Farmasialiiton puheenjohtaja
Kirsi Kvarnströmin mukaan ratkaisu on moniammatillisena
yhteistyönä tehtävässä lääkehaittojen tunnistamisessa ja niiden
ratkaisemisessa.
– On vihdoinkin alettu ymmärtää, että farmaseuttien ja proviisorien osaamisen laajempi hyödyntäminen osana kansallista
terveyspalveluiden uudistusta on merkittävä tekijä lääkehaittojen
ehkäisyssä, Kvarnström toteaa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on koonnut
vuoden 2012 alusta alkaen moniammatillista verkostoa ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Suomessa. Osana projektia
Lahden kaupungissa kehitettiin työkalu, jolla voi konkreettisesti
tunnistaa lääkitysongelmaisia asiakkaita ja ratkaista havaittuja lääkitysongelmia moniammatillisesti. Tulokset ovat olleet hyviä.
– Lahden toimintamallista kannattaa ottaa mallia ja laajentaa se myös muihin kuntiin ja tuleville sote-alueille. On kaikkien
etu, että iäkkäiden lääkitys on kunnossa. Siinä säästää niin yksilö
kuin yhteiskuntakin, kun lääkityksestä johtuvat lääkärissä
käynnit vähenevät ja iäkäs voi asua pidempään omassa
kodissaan. Lisäksi tässä on oiva mahdollisuus säästää
lääkekustannuksissa ja -korvauksissa, Kvarnström
a
sanoo.
L ahdest
Fimean raporttiluonnos ikäihmisten lääkkeiden
mallia
lueille
järkevän
käytön edistämistä moniammatillisesti on
-a
te
so
e
tulevill
parhaillaan sidosryhmien lausuntokierroksella.
Lähde: farmasialiitto.fi, fimea.fi
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Farmasialiitolle uusi
varapuheenjohtaja

Suomen Farmasialiiton
hallitus valitsi vuoden
ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajaksi loppukaudelle
2016–2017 Soili Rikkosen, joka työskentelee
farmaseuttina Lempäälän
Keskusapteekissa.

5–15 %
Arviolta 5–15
prosenttia väestöstä
sairastuu vuosittain
kausi-influenssaan.
Influenssarokotukset
ovat tehokkain tapa
vähentää kausiinfluenssaepidemian
vaikutuksia.
Lähde: fimea.fi

hän

Teksti ALISA KETTUNEN I kuva SAMI TIRKKONEN

Aina voi

P

kysyä

roviisori Markus Lumipuu on ylpeä työpaikkansa
tuoreesta tittelistä: Vesannon apteekki valittiin
Vuoden 2015 Opetusapteekiksi.
Vesannon apteekissa opiskeiljaharjoittelijat
otetaan heti osaksi työyhteisöä ja henkilökuntaa.
Kaikilta voi kysyä apua, eikä tehtävien kanssa tarvitse jäädä
yksin. Opiskelijat perehdytetään harjoittelun aihealueisiin
suunnitelmallisesti, mutta samalla tarjotaan vapautta ja
vastuuta vaikuttaa harjoittelun etenemiseen.

Opiskelijat eivät ole
lisätyövoimaa vaan
apteekissa oppimassa.
markus lumipuu

– Ilmeisesti olemme tehneet jotain oikein, kun olemme
saaneet näin hyvää palautetta, Lumipuu hymyilee.
Oman harjoittelunsa Lumipuu teki aikoinaan ItäSuomen yliopiston apteekissa, jossa hän myös työskenteli
valmistuttuaan. Suuren apteekin haittapuolena oli, että
harjoittelijoita oli yhtäaikaisesti kuusi, kun pienemmässä
Vesannon apteekissa harjoittelijoita on pari vuodessa.
Tämä mahdollistaa harjoittelun suunnittelun yksilöllisesti
opiskelijan taustan ja osaamisen mukaan. Parhaimmillaan
harjoittelu tuo opiskelijalle onnistumisen kokemuksia ja
lisää mielekkyyttä alaa kohtaan.
– Silloin ollaan onnistuttu, jos opiskelijalla on hyvä fiilis
harjoittelusta.
Opiskelijoiden kanssa työskentelemisestä on hyötyä
molemmin puolin. Harjoittelijoille pääsee jakamaan omaa
tietotaitoaan, ja vastavuoroisesti opiskelijoilta saa uusia
ideoita. Samalla alan tuore tieto kulkeutuu yliopistoilta
apteekkeihin.
Lumipuu muistuttaa, että opiskelijat eivät ole lisätyövoimaa vaan apteekissa oppimassa. Harjoittelu on tärkeä
osa farmasian opintoja, mutta apteekissa työskentely on
asiantuntevaa asiakaspalvelutyötä.
– Jos suoraan koulun penkiltä laitetaan reseptitiskille
neuvomaan asiakasta, aika harva varmaan siihen hetkessä
taipuu. Harjoittelussa keskitytään harjoitteluun. ◊

MARKUS LUMIPUU
• Farmaseutti 2010, proviisori 2013
• Aikaisemmalta koulutukseltaan muotoilija
• Aloitti Itä-Suomen yliopiston apteekissa
kesätyöläisenä, jonka jälkeen työskennellyt
eri apteekeissa; Vesannon apteekissa
vuodesta 2014
• Vaimo ja kaksi lasta
• Harrastaa musiikkia, valokuvausta ja
olutbloggausta (musamiehenoluet.
blogspot.com). Pitää myös yllä graafisia
taitojaan.
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Terveydenhuollon ammattihenkilölaki uudistui
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annettu laki muuttui vuodenvaihteessa. Muutosten tarkoituksena on tehdä ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmästä aiempaa
sujuvampi, helpottaa ammattihenkilöiden
liikkuvuutta Euroopassa, edistää potilasturvallisuutta sekä vahvistaa potilaan ja
asiakkaan asemaa terveydenhuollossa.
Uudistusten myötä otetaan käyttöön
eurooppalainen ammattikortti, joka on
sähköinen todistus ammattipätevyyden tunnustamiseksi toisessa
EU- tai ETA-maassa.
Suomessa koulutetut
sairaanhoitajat,

proviisorit ja fysioterapeutit voivat hakea sen
avulla ammattipätevyyttä EU- ja ETA-maissa.
Laki on määrännyt jo aiemmin, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaidon
on riitettävä hänen tehtäviensä hoitamiseen.
Muutoksen myötä Valvira saa oikeuden tarkistaa perustellusta syystä, että toisesta EU- tai
ETA-maasta tulevalla ammattilaisella on riittävä kielitaito tehtävänsä hoitamiseen. Aiemmin
kielitaidon osoittamista on voitu vaatia vain
näiden alueiden ulkopuolelta tulevilta. Myös
työnantajien vastuu kielitaidon varmistamisessa kasvaa.
Lähde: stm.fi

Askarruttaako
jokin
juridinen kysy
mys?
Kysy Farmasia
liiton
lakimieheltä!

lakimies vastaa

Miten vuorotteluvapaan ehdot
ovat muuttuneet 1.1.2016 alkaen?
Työpaikallamme on farmaseutti
vuorotteluvapaalla, joka on alkanut vuonna
2015. Toinen farmaseutti haluaisi jäädä
vuorotteluvapaalle vuoden 2016 aikana.
Vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin 1.1.2016
alkaen. Muutoksia on tullut vuorotteluvapaan enimmäiskestoon, työhistoriavaatimukseen ja vuorottelu
korvaukseen. Muut ehdot säilyvät ennallaan.
Vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyheni 360 kalenteripäivästä 180 kalenteripäivään. Vuorotteluvapaa on pidettävä yhtenä jaksona, vaikka aikaisemmin
vapaa oli mahdollista pitää jaksoissa. Vuorotteluvapaata hakevalta työntekijältä edellytetään 1.1.2016
alkaen 20 vuoden työhistoriaa aikaisemman 16
vuoden sijaan. Näin ollen työhistoriavaatimus
on pidentynyt aikaisemmasta. Myös korotettu
vuorottelukorvaus pitkän työhistorian tehneiltä
poistui. Kaikkien vuorotteluvapaalle jäävien
korvauksen suuruus on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta. Aikaisemmin 25 vuotta
työhistoriaa omaavilla vuorottelukorvaus on
ollut 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

8 farmasia  1 /2016

Miten muutoksia sovelletaan ennen
ja jälkeen lakimuutoksen alkaneisiin
vuorotteluvapaisiin?
Muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Lakimuutoksilla
ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen 1.1.2016 alkaneisiin vuorotteluvapaisiin. Nämä vuorotteluvapaat
jatkuvat entisin ehdoin siitä riippumatta olivatpa ne
jaksotettuja tai yhtäjaksoisia.
Jos vuorotteluvapaasta on sovittu viimeistään
31.12.2015 ja vapaa alkaa viimeistään 31.3.2016, vapaaseen sovelletaan vanhoja sääntöjä. Työpaikalla voi
siis olla erilaisilla ehdoilla olevia vuorotteluvapaalla
olevia, sillä ehdot vaihtelevat sen mukaan, milloin
sopimus vuorotteluvapaasta on tehty ja milloin vuorotteluvapaa alkaa.
Farmasialiiton lakimiehet
Iivari Järvinen (iivari.jarvinen@farmasialiitto.fi) ja
Hanna Lehtimäki (hanna.lehtimaki@farmasialiitto.fi)
vastaavat palstalla ajankohtaisiin juridisiin kysymyksiin.

asiakas apteekissa
38-vuotiaalla miehellä on testosteronilääkitys testosteronin puutteen, seksuaalisen
haluttomuuden ja erektiohäiriöiden hoitoon. He ovat vaimonsa kanssa yrittäneet jo
jonkin aikaa saada lasta. Nyt miestä askarruttaa, voiko testosteronihoito aiheuttaa
lapsettomuutta. Hän ei lääkärissä käydessään ollut kertonut pariskunnan toiveista
saada lapsi.
tavat hoitoon. Lapsettomuudesta
kärsiviä pareja on syytä kannustaa
hedelmällisyyttä edistäviin toimiin,
kuten painonhallintaan sekä
tupakoinnin lopettamiseen. Myös
foolihappolisä on suositeltava kaikille raskautta suunnitteleville naisille.
Muita hoitoja ovat lapsettomuuden syystä riippuen muun muassa
hormonaaliset ja kirurgiset hoidot,
inseminaatio sekä koeputkihedelmöitys. Hoitoa ei kuitenkaan pidä
aloittaa liian aikaisin, jos spontaanin
raskauden mahdollisuus on vielä
hyvä. Joskus paras vaihtoehto voi
olla adoptio tai hoidoista pidättäytyminen.

Asiakkaan lääkitys
Asiakas käyttää Testogel-geeliä 5 g
(eli 50 mg testosteronia) aamuisin.
Geeli imeytyy ihon kautta ja ohittaa
maksan ensikierron metabolian. Aamuisin annosteltuna hoito
noudattaa kiveksistä normaalisti
erittyvän testosteronin vuorokausirytmiä, jolloin sen pitoisuus on
aamulla korkea ja laskee iltapäivällä.
Testosteroni parantaa libidoa, lisää
yöllisiä spontaaneja erektioita ja voi
tehostaa oraalisten erektiolääkkeiden vaikutusta.
Pitkään jatkuva testosteronihoito
estää kivesten omaa hormonituotantoa negatiivisen palautesäätelyn
kautta, mikä johtaa vähitellen kivesten pienentymiseen ja siittiötuotannon vähenemiseen tai jopa

Lähteet: Duodecim –lääketietokanta. Haettu Internetistä 25.1.2015. www.terveysportti.fi
Häkkinen J: Erektiohäiriö. Kirjassa: Urologia. 3. painos. Toim. Taari K, Aaltomaa S, Nurmi
M, Parpala T, Tammela T, Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2013
Perheentupa A, Rönkä R: Testosteronihoito vaarantaa siittiötuotannon. Lääketieteellinen
Aikakauskirja Duodecim 125(8):821-3, 2009
Rahnema C, Lipshultz L, Crosnoe L, Kovac J, Kim E: Anabolic steroid-induced hypogonadism: diagnosis and treatment. Fertility and Sterility 101(5):1271-1279, 2014
Tiitinen A: Lapsettomuus. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 24.5.2013. www.
terveysportti.fi
Tiitinen A, Unkila-Kallio L: Lapsettomuus. Kirjassa: Naistentaudit ja synnytykset. 5. painos.
Toim. Ylikorkala O, Tapanainen J, Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2011

pysähtymiseen. Siittiön kypsyminen
hedelmöityskykyiseksi sukusoluksi
vaatii, että kiveksen testosteroni
pitoisuus on noin satakertainen
verrattuna veressä olevaan pitoisuuteen, joten testosteronihoito
ei paranna siittiötuotantoa. Liian
suurina annoksina testosteroni
voi aiheuttaa mielialan muutoksia,
herkkää kiihtymistä, aggressiivisuutta ja unettomuutta. Valmisteen
yleisimmät haitat ovat ihoreaktiota,
kuten paikallisreaktio levityskohdassa, ihon punoitus, akne tai kuiva
iho. Oraalisia antikoagulantteja
käyttäviä on seurattava tarkasti
varsinkin sekä testosteronihoidon
alussa että lopussa ja protrombiiniaikaa ja INR-tasoa on seurattava
tavallista useammin. Kortikotropiinin
tai kortikosteroidien samanaikainen
käyttö testosteronin kanssa voi
lisätä turvotusriskiä. ◊

kerro
Asiakkaalle:
•

•

•

•

Testosteroni aiheuttaa lapsettomuutta
estämällä kivesten omaa
hormonituotantoa,
jolloin siittiötuotanto
vähenee tai jopa loppuu.
Siittiötuotanto palautuu
yleensä itsestään
4–12 kk kuluessa testosteronihoidon lopettamisesta, mutta siihen voi
kulua kauemminkin.
Kannattaa mennä lääkäriin, jossa voidaan tarkistaa ja katsoa paremmin
soveltuva hoito.
Testosteronihoitoa ei saa
lopettaa itsenäisesti.

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat lääkehoito-opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkistavat opintojakson
opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.
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kirjoittajina Ilona Arola

N

oin 15 prosenttia
pareista kärsii jossain
vaiheessa tahattomasta lapsettomuudesta,
jossa on yleensä
kysymys heikentyneestä hedelmällisyydestä ja raskauden alkamiseen
menee yli vuosi. Harvinaisempaa on
steriliteetti eli täydellinen kyvyttömyys saada lapsia.
Naisella tärkeimmät lapsettomuuden syyt ovat munarakkulan
kypsymishäiriöt, endometrioosi ja
munanjohdinvauriot, miehellä erilaiset siittiötuotannon häiriöt. Miehen
heikentyneeseen siittiötuotantoon
johtavista syistä on puutteellisesti
tietoa, mutta tuotanto voi häiriintyä
kivesten ja lisäkivesten tulehdusten,
leikkausten, vammojen, kiertymän
ja kivesten laskeutumishäiriöiden
yhteydessä. Lääkkeistä ainakin
testosteroni, solunsalpaajat, eräät
verenpainelääkkeet sekä pitkävaikutteiset sulfat voivat häiritä
spermatogeneesiä. Hedelmällisyyttä voivat heikentää myös huonossa
hoitotasapainossa olevat yleissairaudet, kuten diabetes, epilepsia
ja keliakia. Alkoholi ja tupakointi
vaikuttavat negatiivisesti sekä miehillä että naisilla, lisäksi naisilla yli- ja
alipaino voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen.
Lapsettomuuden hoito suunnitellaan tutkimustulosten sekä lapsettomuuden syyn ja keston perusteella,
mutta myös parin toiveet vaikut-

napsitut

Lääkekorvauslaskuri avuksi
Apteekki.fi-sivustolta

löytyvällä
Lääkekorvauslaskurilla voi helposti
tarkistaa reseptiostojen korvattavuuden 50 euron alkuomavastuun
täyttymisen jälkeen. Laskuriin
syötetään lääkkeen nimi ja valitaan
tarjolle tulevasta listasta oikea
valmiste eli oikea vahvuus, lääkemuoto ja pakkauskoko. Lisäksi

laskurin korvaustiedoista valitaan,
mikä korvaus on kyseessä.
Lääkekorvauslaskuri kertoo
lääkkeen hinnan lisäksi yhden
pakkauksen hinnasta asiakkaalle maksettavaksi
jäävän osuuden.
Lähde: apteekki.fi.

LUKIJAN KYNÄSTÄ

Viekö uusien apteekkarien ajatusmalli
pohjaa nykyiseltä apteekkarijärjestelmältä?
Olen työskennellyt 30 vuoden urani aikana
useiden eri apteekkarien alaisuudessa. Omien
kokemuksieni lisäksi olen kuullut kollegojen
työpaikoila tapahtuneista apteekkarinvaihdoksista. On ollut todella surullista huomata,
että monia uusia apteekkareita ei kiinnosta
juurikaan asiakkaiden (eli yleensä potilaiden)
tai työntekijöiden hyvinvointi vaan tärkeämpää on raha.
Tällä hetkellä nykyistä apteekkijärjestelmää
puolustetaan kovaan ääneen, esimerkkinä
Apteekkari-lehden sivuilta Erkki Kostiaisen
blogista (24.6.2015) poimittu lausahdus:
”Apteekin omistajan pitää olla terveydenhuollon ammattihenkilö, proviisori. Omistamisen
sääntelyllä varmistetaan, että toimintaa ohjaavat ensisijaisesti terveydenhuollolliset eivätkä
liiketaloudelliset tavoitteet. Sääntelyn ansiosta
myös kaikki lääkemyynnin tulot ja verot jäävät
Suomeen."
Monia uusia apteekkareita ohjaa kuitenkin lähinnä
juuri ne liiketaloudelliset tavoitteet. Jotkut apteekkarit hakemalla hakevat kipurajan sille, mitä asiakkaat
ovat valmiita maksamaan vaikkapa rasvapurkista tai
hammastahnasta. Ja kaikki tietenkin yhtiön nimissä.
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Monessa apteekissa jonotusajat ovat 20–40
minuuttia, enemmänkin. En äkkiä keksi toista liikettä,
jossa joutuisi tuolla tavalla nykypäivänä jonottamaan.
Mutta olen saanut kuulla, ettei asiakkaan ajalla ole
apteekille mitään (euro)arvoa. Tuossa kiireessä
lääkeneuvonta ja muu terveydellinen ohjaaminen
jäävät minimiin, monessa paikassa itsehoidossa
ei ehdi neuvoa kukaan. Eikö siis lääkeneuvonnalla
olekaan apteekille mitään lisäarvoa?
Työhistoriani aikana eräskin apteekkari suhtautui varsin nihkeästi annosjakeluun, ja yleensäkin
hoivakotien ja kotihoidon palvelemiseen, sillä se
ei ole laskelmien mukaan tarpeeksi kannattavaa.
Farmasian oppilaita ei välttämättä oteta, koska
nämä sitoivat liikaa muun henkilöstön työaikaa. Tällä
tavallako alaa kehitetään?
En tiedä, paljonko tässä on meille farmasisteille
tai liitolle uutta. Apteekkareita on aiemminkin ollut
joka junaan. Senkin ymmärrän, että apteekki on
yritystoimintaa. Mutta jos apteekit halutaan pitää
ammattiapteekkeina, joku muutos tähän suuntaukseen täytyisi saada.
Mitä mieltä te muut olette?
Nimim. Pitkän linjan farmasisti

p u h e e n j o h ta j a lta

joko luit uusimman dosiksen?

Dosiksen ensimmäinen sähköinen vuosi
on nyt takana. Uusin numero 4/15 ilmestyi
joulun alla ja on luettavissa Farmasialiiton
jäsensivuilta Fimnet-tunnuksilla. Vuonna
2016 harppaamme vielä askeleen kohti
nykyaikaa, kun Dosis muuttuu kaikille avoimeksi Open Access -julkaisuksi. Uudistuksella haluamme saada julkaisulle entistä
laajempaa näkyvyyttä tiedeyhteisössä ja
sen ulkopuolella.
Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan tieteellinen lehti. Sitä kustantaa ja
julkaisee Suomen Farmasialiitto.
dosis.fi

SANOTTUA

”Ensimmäinen
mielenterveyspotilas
lähti tänään
ilman tärkeää ja
välttämätöntä
lääkettään, ei
ymmärtänyt miten
ennen 1,25 euroa
maksava lääke voi
maksaa tänään yli 50
euroa.”
hanna rantal a,

kommentti SFL:n Facebook-sivujen
Alkuomavastuu hämmentää apteekeissa
-keskusteluun 12.1.2016.

Kirsi Kvarnström

Elämänlaatua
vai lääkekorvaus
säästöjä?

L

ääkkeiden hinnat ja lääkekorvaukset ovat aiheut
taneet viime aikoina paljon keskustelua. Aihe on
ajankohtainen – lääkekorvauksiin kohdistuu täl
läkin hallituskaudella leikkauksia, joista lääke
korvausten alkuomavastuu, apteekkimaksun
väliaikainen korotus ja lääketeollisuuden maksamat kerta
luontoiset palautukset ovat jo sovittuna tälle vuodelle.
Keskustelua seuratessa on herännyt ihmetys, miksi lääk
keiden kohdalla puhutaan usein ainoastaan hinnoista?
Jotta lääkehoito onnistuu suunnitellusti, ja sekä asiakas että
yhteiskunta saavat siihen sijoittamansa rahat takaisin paran
tuneena terveyshyötynä, tarvitaan muutakin kuin lääk
keen mahdollisimman alhainen hinta. Hinta ei hyödytä,
jos lääkkeen käyttäjä ei ota lääkettä niin kuin se on tarkoi
tettu. Tutkimusten mukaan vain noin puolet ihmisistä hoi
taa pitkäaikaissairauttaan ohjeiden mukaisesti, ja vain noin
kolmasosa lääkehoidosta toteutuu lääkärin tarkoittamalla
tavalla. Tämä heikentää hoidon tehoa ja potilaan elämän
laatua sekä lisää samalla terveydenhuollon kustannuksia.
Eikö tässä juurikin ole asian ydin?
Huonon hoitoon sitoutumisen negatiiviset vaikutukset
tulevat tulevaisuudessa lisääntymään, kun kroonisten sai
rauksien osuus väkiluvun ja iäkkäiden määrän lisääntyessä
kasvaa. Jotta lääkekustannuksia saadaan alennettua ja väestö
voimaan paremmin, tarvitsemme uudenlaisen ajattelumal
lin. Mallin, jossa hoitoon sitoutumista edistetään tehok
kaammin ja palveluita kehitetään tukemaan asiakkaan yksi
löllistä lääkehoidon onnistumista.
Nyt on aika löytää uudenlaisia toimintatapoja hoitoon
sitoutumisen parantamiseksi ja lääkekustannusten järke
vöittämiseksi. Aivan kuten urheilussa personal trainer moti
voi ja auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet, myös lääke
hoidossa tarvitsemme vastaavanlaista palvelua. Yksilöllinen
lääkehoitoon sitoutumisen valmentaja, personal medical
trainer, voisi tulevaisuudessa olla läsnä lääkkeen käyttäjän
arjessa motivoiden ja tukien lääkehoidon tavoitteiden saa
vuttamista. Tässä meillä farmasian asiantuntijoilla on lois
tava mahdollisuus toimia edelläkävijöinä ja mennä lääke
hoitoon sitoutumisen valmentajina lääkkeen käyttäjän
arkeen mukaan – sinne, missä hän lääkehoitoa ikinä toteut
taakin.
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napsitut

Salaatti saattaa suojata glaukoomalta
diksi, jolla on suotuisia vaikutuksia verisuonistoon. Tämä viittaisi
siihen, että nitraatin glaukoomariskiä pienentävä vaikutus johtuu
verisuonten toiminnan parantumisesta. On kuitenkin mahdollista, että yhteyteen vaikuttaa
moni muukin ruokavalioon ja
elämäntapoihin liittyvä tekijä.

tuoreen yhdysvaltalaistut-

mukaan salaattia,
pinaattia ja muita vihreitä,
runsaasti nitraattia sisältäviä
lehtivihanneksia syömällä voi
mahdollisesti pienentää riskiä
sairastua näkövammaisuutta
aiheuttavaan glaukoomasilmäsairauteen. Glaukooman
ainoa tunnettu hoitokeino on
silmänpaineen alentaminen.
Tutkimuksen mukaan nitraatti
muuntuu elimistössä typpioksikimuksen

Lähde: lääketietokeskus.fi. Tutkimus on julkaistu
lääketieteellisessä Jama Ophthalmologylehdessä.

Toukokuu
– syyskuu 2016

Vierumäen lomahuoneistosta
nyt haussa viikot
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39.

Rivitalohuoneisto Golf Resortista
90 m2; oh, k, mh + kp x 2, wc, s,
ulkoterassi, varasto.
Makuusijoja 6 henkilölle.

Lomahuoneiston hinta 550 euroa/ viikko.
Viikkohintaan sisältyy liinavaatteet ja
siivous. Vuokraviikko on perjantaista
perjantaihin.
Lomaviikot arvotaan välittömästi
hakuajan päätyttyä kaikkien niiden
kesken, jotka ovat toimittaneet
hakemuksen liittoon 30.4.2016
mennessä. Ensisijaisia hakijoita ovat
jäsenet, joilla ei ole ollut edellisellä
kaudella varausta. Vahvistus lomaviikon
saaneille lähetetään heti hakuajan
umpeuduttua.
Hakemus ja tiedustelut:
sirpa.varesvuo@farmasialiitto.fi
Laita hakemukseen tiedot viikosta, josta
olet kiinnostunut sekä omat yhteystietosi.

Avaa mök
k

ikausi!

Ranskan onnettomuutta
selvitetään
Ranskan terveysministeriö tiedotti tammikuussa
kliinisessä lääketutkimuksessa tapahtuneesta onnettomuudesta, jonka seurauksena yksi tutkimukseen osallistunut vapaaehtoinen kuoli ja useita
testihenkilöitä joutui sairaalahoitoon. Tutkimus
keskeytettiin, ja viranomaiset ovat aloittaneet
tapauksen selvittelyn.
Kyseessä oli ns. faasin I kliininen lääketutkimus,
jossa valmistetta annetaan ensimmäistä kertaa
ihmiselle. Tutkimukseen osallistui yli sata vapaaehtoista, jotka saivat erisuuruisia lääkeannoksia.
Osalle annettiin lumelääkettä.
Fimean tietojen mukaan Suomessa ei ole meneillään kliinistä lääketutkimusta samalla valmisteella.
Ranskan terveysministeriö on ilmoittanut, että
tutkittu molekyyli ei ole kannabisjohdannainen,
kuten ensin uutisoitiin. Se on tarkoitettu mieliala- ja
Parkinson-lääkkeeksi.

Lähde: fimea.fi
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t

sano se
somessa!
Myyjä vai
asiantuntija?
Apteekki on yritystoimintaa, jonka
on tuotettava voittoa. Mikä on
farmasistin rooli kaupallistumisen
ja asiantuntijatyön ristiaallokossa?
Olemmeko vain lääkkeenjakelu
koneita? Kerro rohkeatkin kannanottosi Fimnetin keskustelupalstalla,
jonne pääset suoraan jäsensivulta
Fimnet-tunnuksillasi.

OIKAISU
Vuoden 2015 viimeisessä
Farmasia-lehdessä (6/2015)
esiteltiin sivulla 48 lokakuussa
järjestetyn johtamiskoulutuksen
antia. Jutusta oli jäänyt pois
tieto, että johtamiskoulutuksen
järjestää Proviisoriverkoston
ja Erityisvaliokunnan
koulutustyöryhmä. Petra
Vuorinen on Proviisoriverkoston
puheenjohtaja.

9 milj.
Lääkeinfo.fipalvelusta ladataan
vuosittain 9 miljoonaa
lääkevalmisteiden
selostetta.
lähde: Lääketietokeskus.fi

Piparminttuteetä, kiitos!
Helsingin yliopiston farmasian
tiedekunnassa tehty tuore väitöstutkimus osoittaa minttujen
käytön osana ruokavaliota
olevan hyväksi terveydelle.
Lääke- ja ruokateollisuudessa laajasti käytettävien
minttukasvien ominaisuudet
liittyvät niiden sisältämiin polyfenoleihin ja haihtuviin öljyihin,
joiden koostumusta tutkimuksessa selvitettiin. Laboratorio-
oloissa piparminttuteet ja

makuaineiden uutteet osoittautuivat aktiivisiksi keuhko
klamydiaa vastaan. Lisäksi
minttujen vesiuutteet haittasivat stafylokokkibakteerien
kasvua, ja mintuista saatavat
haihtuvat uutteet estivät stafylokokkien ja kolibakteerien
kasvua.
Väitös: Kapp, Karmen (2015): Polyphenolic
and essential oil composition of Mentha and
their antimicrobial effect

Asiakassuhteiden hoito merkittävä tekijä
lääkelanseerauksessa
Uuden lääkkeen onnistunut lanseeraus on kriittinen edellytys lääkeyrityksen menestymiselle ja mahdollistaa
edelleen uusien lääkkeiden kehittämisen. Hyväkään lääke ei päädy potilaiden hyödyksi itsestään, vaan vaatii
lääkäreiden ja lääketeollisuuden välille
molempia osapuolia hyödyttävää
yhteistyötä, käy ilmi proviisori Minna
Matikaisen tuoreesta väitöskirjatutkimuksesta.
Tutkimuksessa kartoitettiin, mitkä
tekijät vaikuttavat uuden lääkkeen
lanseerauksen onnistumiseen Suomessa. Yllättävin tulos on havainto
siitä, että asiakassuhteiden hoito ja

suhdemarkkinointi ovat kriittisiä tekijöitä, joita ilman parhaatkaan lääkkeet
eivät menesty edes niitä tarvitsevilla
markkinoilla.
Tulosten uskotaan mullistavan ajattelu- ja toimintatapaa lääkemyynnin,
markkinoinnin, lanseerausten johtamisen ja viranomaistoiminnan kannalta.
Aiemmin paikallista suhdeverkostotoimintaa on pidetty lähinnä tukitoimintana, ei välttämättömyytenä.

Väitös: Matikainen, Minna (2015): Launching
New Products in the Finnish Pharmaceutical
Industry: A Relationship Approach.
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Valtio-, KELA- ja yliopistosektorin
neuvottelukunnan jäsenet vasemmalta
oikealle: Hanna Lehtimäki (sihteeri)
Noora Oinonen, Nina Vuorenlinna,
Riikka Kettunen ja Linda Nyqvist. Katja
Pitkä puuttuu kuvasta.

Teksti Riina LAw | Kuva Petri laurila

pienen sektorin elinvoimaa

Valtion, Kelan ja yliopistosektorin neuvottelukunnan jäsenet kuuntelevat
jäsenistöään herkällä korvalla ja innostuvat kevään teemapäivästä.

A.

C.

B.

D.

Mikä on parasta
järjestäytymisessä toimivaan
ammattijärjestöön?
Mikä on VNK:n tärkein
tehtävä ja miten
varmistamme, että se onnistuu?

Noora Oinonen,
proviisori, yliproviisori
Fimean Luvat ja
tarkastukset -yksikössä
(apteekkivalvonta),
edustajiston
jäsen ja VNK:n pj
Farmasialiitossa
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Mikä on parhain
onnistumisen kokemuksesi
VNK:n toiminnassa?
Mitä teet seuraavaksi?

A Farmasialiitto on tärkeä farmasian
alan kehittäjä sekä proviisorien ja far
maseuttien ammattikunnan yhdistäjä.
Minusta on tärkeää kuulua oman alan
järjestöön, jotta saamme yhdessä
äänemme kuuluviin niin sosiaali- ja ter
veydenhuollon kentässä kuin laajem
minkin koko Suomen mittakaavassa.
Farmasialiitto tekee myös tärkeää ja
alaa eteenpäin vievää kansainvälistä
yhteistyötä farmasian ja muiden tervey
denhuollon järjestöjen kanssa.

B Valtiolla, Kelalla ja yliopistolla
työskentelevien farmaseuttien ja pro
viisorien lukumäärä on pieni verrat
tuna muiden työskentelysektoreiden
jäsenmääriin Farmasialiitossa. VNK:n
tehtävänä on tuoda näiden pienten
sektoreiden jäsenten ääni kuuluviin lii
ton sisällä ja huolehtia siitä, että mei
dän edunvalvontamme hoituu par
haalla mahdollisella tavalla.
Me VNK:n jäsenet kuuntelemme
herkällä korvalla jäsenten toiveita ja
tuomme ne liiton päättävien tahojen
tietoon. Otamme myös mielellämme
vastaan hyviä VNK:n toiminnan
kehittämiseen liittyviä ideoita!

C On ollut hienoa huomata, miten
aktiivisia jäseniä Farmasialiitossa on
näillä meidän neuvottelukunnan edus
tamilla sektoreilla.
Viime huhtikuussa järjestetty
VNK:n ensimmäinen teemapäivä

oli tapahtumana onnistunut, ja VNK
suunnitteleekin jo innolla seuraavaa
teemapäivää valtiolla, Kelalla sekä yli
opistolla työskenteleville proviisoreille
ja farmaseuteille.
D Seuraavaksi suuntaan 2-vuotiaan
tyttäreni kanssa taaperotanssitunnille.
Odotan myös innolla osittaista paluuta
työelämään perhevapaan jälkeen.

Nina Vuorenlinna,
farmaseutti,
ratkaisuasiantuntija Kelan
Läntisessä vakuutuspiirissä
(toimipaikka Kela Turku),
VNK:n ja Farmasialiiton
hallituksen jäsen.
A Minulle on tärkeää kuulua oman
alan asiantuntijajärjestöön. Saan par
haiten ajankohtaista tietoa lääkealalla
tapahtuvista asioista. Farmasialiitto on
aktiivinen ja osaava ammattijärjestö,
joka on mukana kehittämässä Suo
men lääkepolitiikkaa. Toiminnalla on
positiivinen vaikutus tehdä alaa tun
netuksi. Tätä kautta työtehtävät pysy
vät ja parhaassa tapauksessa lisäänty
vät alan asiantuntijoilla.
B VNK:n jäsenenä koen tärkeäksi,

että meidän pienten sektoreiden asiat
ovat liitolle merkityksellisiä. Pää
semme vaikuttamaan ja osallistumaan
lääkepolitiikan kehitykseen ja ajan
kohtaisiin kysymyksiin omien alo
jemme näkökulmista. Tehtävä onnis
tuu, kun pohdimme asioita yhdessä,
olemme itse aktiivisia ajankohtaisissa
asioissa ja toimimme oman alamme
yhteyshenkilöinä sekä tietoa vastaan
ottaen että eteenpäin vieden.
C Huhtikuussa 2015 järjestimme
koulutuspäivän, josta tuli hyviä palaut
teita ja onnistumisen kokemuksia. Oli
mukava nähdä, miten erilaisia työteh
täviä koulutuksemme mahdollistaa.
Verkostoituminen ja yhteiset keskus
telut olivat päivän parasta antia.
D Lähden pitkälle hiihtolenkille,
ihana talvi vihdoin ja paljon luntakin
Raisiossa!

Linda Nyqvist,
proviisori, yliproviisori
lääkkeiden hintalauta
kunnassa, Farmasialiiton
hallituksen varajäsen,
VNK:n jäsen
A Liitto pitää huolta alamme edun

valvonnasta ja on aktiivisesti ja laajasti
mukana kehittämässä farmasian alaa.
Liitosta saa myös neuvoa ja tukea työ
elämän eri vaiheissa. Osallistumalla
itse toimintaan pysyy ajan tasalla alaa
koskevissa kysymyksissä ja pääsee vai
kuttamaan asioihin.
B VNK:n tärkein tehtävä on seu
rata ja käsitellä valtion, Kelan ja yli
opistosektorin ajankohtaisia asioita ja
edunvalvontakysymyksiä. Koulutuksia
ja tapahtumia järjestämällä tuomme
myös yhteen pienen sektorimme jäse
niä. Onnistumme tehtävässämme
kuuntelemalla jäseniltä tulevaa palau
tetta ja viemällä sektorimme asioita
aktiivisesti eteenpäin.

C Paras onnistuminen tähän men
nessä on yhdessä muiden neuvottelu
kuntalaisten kanssa ideoitu ja toteu
tettu teemapäivä viime keväänä.
Uuden tapahtuman suunnittelu on jo
hyvässä vauhdissa.
D Lähden ulkoilemaan ja nautti
maan kauniista pakkaspäi
västä.

Riikka Kettunen,
proviisori ja fil. maist.
(biologia), proviisori Kelassa,
VNK:n ja Farmasia-lehden
toimitusneuvoston jäsen
A Pidän tärkeänä mahdollisuutta
verkostoitumiseen ja kollegoiden
tapaamiseen. Työelämän muutokset
ovat tätä päivää kaikilla sektoreilla, ja
liitto tarjoaa tukea muutostilanteisiin.
B VNK:n tärkein tehtävä on ajaa
valtiolla, Kelassa ja yliopistoissa työs
kentelevien jäsenten asioita ja tuoda
näitä pieniä sektoreita näkyväksi liiton
toiminnassa. Toimimme aktiivisesti

jäsenistöä kuunnellen ja järjestämme
erilaisia tapahtumia, joissa jäsenten on
mahdollista kohdata ja vaihtaa ajatuk
sia.
C Olen ollut VNK:n toiminnassa
mukana marraskuusta 2015 alkaen,
joten merkittävät onnistumisen koke
mukset ovat osaltani vasta edessä. Odo
tan innolla keväällä järjestettävää tee
mapäivää. Toivon myös, että Kelassa
työskentelevät kollegat ottaisivat roh
keasti yhteyttä asioissa, joita VNK voisi
edistää.
D Vietän elokuvailtaa vaimon ja kis
san kanssa kotisohvalla.

Katja Pitkä (ei kuvassa),
proviisori, yliopisto-opettaja
Helsingin yliopistossa
(vanhempainvapaalla),
VNK:n ja farmaseuttisen
toimikunnan jäsen
A Farmasialiitto ajaa jäseniensä etuja

sekä tukee työelämän haasteissa ja
ammatillisessa kehittymisessä työs
kentysektorista riippumatta. Liiton
työryhmien kautta olen itse päässyt
verkostoitumaan kollegoiden kanssa ja
vaikuttamaan alaamme koskeviin asi
oihin.
B VNK:n tärkein tehtävä on käsitellä
valtio-, Kela ja yliopistosektorilla työs
kentelevien jäsenten työmarkkinaedun
valvontaan ja ammatilliseen edunval
vontaan liittyviä kysymyksiä. Myös
erilaisten tapahtumien ja koulutusten
järjestäminen kohdennetusti näiden
pienten työskentelysektorien jäsenille
on tärkeää. Näissä tehtävissä onnis
tumme seuraamalla työskentelysekto
riemme tilannetta ja käymällä vuoropu
helua kollegoiden kanssa.

C Olen ollut VNK:n jäsen suhteelli
sen vähän aikaa, mutta viimekeväisen
VNK:n teemapäivän järjestäminen ja
siitä saatu hyvä palaute ovat jääneet
mieleen.
D Suoritan Lääkehoidon arviointi
-koulutuksen loppuun ja nautin van
hempainvapaasta tyttäreni kanssa. ◊
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– Haluan tehdä juuri tätä työtä,
VTT:ssä johtavana tutkijana
työskentelevä Anneli Ritala
kertoo tyytyväisenä.

Kasvien

viemää
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Anneli Ritala innostui lääkekasvien
mahdollisuuksista jo opiskelijana. Monitaituri
on oppinut, että kaikkea ei tarvitse osata itse,
vaan tärkeämpää on verkostoitua ja tietää,
kuka on hyvä missäkin.

U

Teksti ROOSA MURTO | Kuvat VESA TYNI

lkona sataa vihdoin
lunta, mutta kasvi
huoneessa on täysi
kesä. Vaaleanpunaiset
kukat kukkivat ja ilma
on lämmin. Lähei
sessä laboratoriossa kasvisoluviljelmät
heiluvat rytmikkäästi lasipulloissa.
Ollaan Teknologian tutkimuskes
kus VTT Oy:llä Espoon Otanie
messä, jossa tutkijat selvittävät muun
muassa lääkekasvien saloja. Yksi
salaisuuksien ratkoja on helsinkiläi
nen Anneli Ritala, joka työskentelee
VTT:ssä johtavana tutkijana erikois
alueinaan kasvibiotekniikka ja meta
bolomiikka.
Ritala kulkee tottuneesti suurten
laitteiden keskellä ja esittelee kasveja:
Catharanthus roseus eli punatalvio.
Nicotiana benthamiana, tupakkakas
vin sukulainen. Niitä tarvitaan, kun
tutkitaan esimerkiksi lääkkeinä hyö
dynnettäviä proteiineja.
– Oli todellinen onnenpotku, että
pääsin tänne töihin, Ritala sanoo ja
hymyilee leveästi.

Ura VTT:ssä alkoi, kun Ritala oli
23-vuotias opiskelija. Farmasian pariin
hän oli päätynyt osittain sattumalta,
kun kuuden laudaturin ylioppilas
antoi opiskelupaikalleen kaksi kritee
riä: Helsinki ja matemaattinen ala.
Kirjoitusten jälkeen uusi luku-urakka
ei innostanut, mutta farmasian pääsy
kokeet menivät läpi paljoa lukematta.
Opintojen alkuajat entinen hiki
pinko pyhitti bailaamiselle. Parin
vuoden päästä Ritala kuitenkin ryh
distäytyi ja alkoi keskittyä uraansa.
Farmakognosia, nykyään farmaseutti
nen biologia, tuntui erikoistumissuun
tauksista heti kaikkein kiinnostavim
malta.
– Oli selvää, että haluan tehdä juuri
tätä. Mielestäni oli ihan uskomatonta,
että kasveja ja kasvisoluja voidaan kas
vattaa keinotekoisella alustalla, luon
non armojen ulkopuolella, Ritala
muistelee.
Hän teki apteekissa pakolliset har
joittelut ja pari kesätyöpätkää. Työ
oli mieluista, mutta kasvimaailma vei
mukanaan. Siksi gradupaikan saami
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tänyt selviytymään niistäkin, Ritala
toteaa.
Vaikka samalle alalle olisi voinut
päästä myös esimerkiksi biokemian
kautta, farmasian tohtori on tyytyväi
nen taustaansa.
– En pystyisi tekemään työtäni
ilman sitä. Koulutus on hyvin kattava
ja paranee käsitykseni mukaan koko
ajan.
Etenkin kemian ja sivuaineena lue
tun perinnöllisyystieteen tuntemisesta
on ollut Ritalalle paljon hyötyä työs
sään. Hänen mielestään on kuiten
kin tärkeää karistaa harhakuva, että
yksi ihminen voisi osata kaiken. Paljon
tärkeämpää on verkostoitua ja tietää,
kuka on hyvä missäkin. Koska tutki
mus on poikkitieteellistä, tiimissä tar
vitaan monenlaista osaamista.

Päivät ovat sillisalaattia

Työ on jo
niin tärkeä
osa elämää,
ettei sitä voi
enää erottaa
omaksi
lokerokseen.
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nen VTT:n Ohra-86-projektissa oli
oikea napakymppi. Projektissa kehi
tettiin ohralle geeninsiirtomenetelmää
ja muokattiin entsyymispektriä parem
min panimoprosessiin sopivaksi.
Ritala innostui ja jatkoi projektissa
työskentelyä proviisoriksi valmistut
tuaan. Sitä seurasi Alkon myöntämä
kolmen vuoden apuraha, jonka turvin
Ritala jatkoi ohran tutkimista väitös
kirjaksi asti.

Yksi ihminen ei voi osata kaikkea
Nyt Ritala on tehnyt hommia saman
katon alla 26 vuotta. Vuosiin on mah
tunut toinen toistaan kiinnostavam
pia projekteja. Esimerkiksi hanke, jossa
saatiin aikaiseksi siirtogeeninen ohra
ensimmäisten joukossa maailmassa.
Kasvisoluviljelmät, biosynteesireitit ja
geeninsiirrot ovat hänelle arkipäivää.
– Monet aiheet ovat hyvin kaukana
farmasiasta, mutta koulutus on riit

Valtaosin Ritalan työpäivät kulu
vat työpöydän ääressä istuen. Parhail
laan menossa on kaksi asiakasprojek
tia, maa- ja metsätalousministeriön
rahoittama kalarokoteprojekti sekä
akatemia
hankkeen jälkityöt. Lisäksi
hän on avaintutkija merimikrobien
mahdollisuuksia kartoittavassa EUprojektissa, biotekniikan neuvottelu
kunnan jäsen ja dosentti Helsingin yli
opistossa.
– Se on aikamoinen sillisalaatti –
etenkin siksi, että kaikissa minulla on
vähän eri rooli. Työ on pakko pilkkoa
osiin. Ei voi pelkästään piirtää suurta
viivaa vaan pieniä pätkiä.
Tärkein työväline onkin kalenteri.
Hommien yhteensovittaminen vaatii
keskittymiskykyä, analyyttista otetta
ja ratkaisukeskeisyyttä. Ritala lukee
työsähköposteja lomallakin ja saattaa
herätä keskellä yötä siihen, että aivot
ovat keksineet uuden ratkaisun.
Hän myöntää, että välillä turhaut
taa, että raha ja työmäärä eivät koh
taa. Huono taloustilanne näkyy töissä:
takana on yt-neuvottelut, ja leikkauk
set kurittavat tutkimuskeskusta, jonka
rahoituksesta kolmannes tulee val
tiolta. Silti Ritala suhtautuu tulevai
suuteen valoisasti.
– Luotan, että kyllä asiat aina sut
taantuvat. Työ on jo niin tärkeä osa elä
mää, ettei sitä voi enää erottaa omaksi
lokerokseen. Tämä ei ole kellokortti
työtä ysistä viiteen.

Anneli Ritala kokee olevansa
parhaassa työiässä juuri nyt:
lapset ovat isoja ja motivaatio
on todella kova. Malttiakin on
enemmän kuin ennen.

Uteliaisuus ei katoa
Luonteeltaan Ritala on omien sano
jensa mukaan määrätietoinen ja itse
päinen nainen, joka ei jää murehti
maan menneitä.
– Enää en ole niin ideologinen
kuin nuorempana ja pelasta maail
maa rinta rottingilla, mutta minulla
on yhä on halu saada jotain hyödyl
listä aikaan.
Ja niin hän on saanutkin. Ritala oli
esimerkiksi mukana SmartCell-pro
jektissa, joka tutki kasvien käyttöä
teollisuuden tarpeisiin. Kun vaikkapa
biosynteesireitit saadaan tutummiksi
yhdellä kasvilla, tiedot ja menetel
mät ovat käyttökelpoisia myös muille
lääkekasveille.
Ritalan aloittaessa uraansa gee
nien siirto kasveihin oli vasta hiljat
tain opittu. Nykyään lähestytään sitä,
että geenit voidaan laittaa genomeissa
täysin haluttuihin paikkoihin – ja tie
detään, mihin ne on paras laittaa.

ANNELI RITALA
• Proviisori 1991, farmasian
tohtori 1996 ja farmaseuttisen
biologian dosentuuri 2009
• Johtava tutkija, kasvibiotekniikka
ja metabolomiikka, Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy
• Tehnyt uransa VTT Oy:lla eri
projekteissa. Suuntautunut
projektipäälliköksi ja suorittanut
IPMA C-sertifikaatin. Lisäksi alan
erilaisia asiantuntijatehtäviä.
• Perheeseen kuuluu mies,
17-vuotias poika ja 14-vuotias
tytär
• Harrastuksina kuntosali, lasten
kuskaaminen harrastuksiin,
käsityöt ja lukeminen

Viime vuosina kasvibioteknii
kan saralla on tapahtunut suuria läpi
murtoja. Israelilainen yritys sai vuonna
2012 Yhdysvaltain elintarvike- ja
lääkeviraston hyväksynnän porkkanan
soluviljelmällä tuotetulle harvinaisen
Gaucherin taudin hoitoon tarkoitetulle
entsyymille. Tapaus, jossa ebola-viruk
seen sairastuneille terveydenhoitajille
saatiin annettua vasta kehitysvaiheessa
oleva kasvien avulla tuotettu rokote,
ylsi otsikoihin asti.
Ritala kertookin nauttivansa työs
tään valtavasti juuri siksi, että se on
monipuolista ja haastavaa.
Viisikymppisenä hän kokee ole
vansa parhaassa työiässä. Lapset ovat
jo isoja ja motivaatio on todella kova.
Haahuiluun ei kulu aikaa ja malttia on
enemmän kuin ennen. Uteliaisuuttaan
Ritala ei ole kuitenkaan kadottanut.
– Uppoudun uusiin asioihin äkkiä
ja minut saa innostumaan melkein
mistä vaan. ◊
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Muuttolinnuksi

maailmalle

Ammattipätevyysdirektiivi helpottaa farmasian alan
ammattilaisten liikkuvuutta EU-maissa. Yhtenäinen
vaatimustaso auttaa myös karsimaan kansalaisuuden
perusteella tapahtuvaa syrjintää.

P

orilainen Ercan Celikkayalar aloitti työt Sata
kunnan keskussairaalan
apteekissa vuonna 2002
teknisenä apulaisena.
Ammatinharjoittamis
oikeuksien saamisen jäl
keen hän on edennyt urallaan farma
seutiksi ja sen jälkeen proviisoriksi.
– Suoritin farmasian tutkinnon
Izmirissä, joka on Turkin kolmanneksi
suurin kaupunki. Turkissa farmasia on
viiden vuoden yliopistotutkinto, eikä
siellä ole farmaseuttien ja proviisorien
välistä erottelua. Tutkinto antaa oikeu
den perustaa oman yksityisen aptee

Teksti ARI RYTSY | Kuvitus Taru Saxelin

kin. Tämä on yleisin työllistymistapa
alalla, Celikkayalar kertoo.
Urasuunnitelmat saivat uuden
suunnan vuonna 2001, kun Celikka
yalar muutti suomalaisen tyttöystä
vänsä luokse. Tarkoituksena oli asua
Suomessa vain jonkin aikaa, mutta
työpaikan löytyminen ankkuroi paris
kunnan pysyvästi pohjoisen kamaralle.
Suomessa vietetyt 14 vuotta ovat opet
taneet arvostamaan työtä koskevia sel
keitä sääntöjä ja tapoja.
– En ole kokenut syrjintää mis
sään vaiheessa työelämässä. Minuun
on suhtauduttu erittäin rakentavasti ja
myönteisesti. Sain alussa paljon tukea

työkavereilta, mistä olen kiitollinen.
Muistan erityisen lämpimästi ensim
mäisiä vuosiani sairaala-apteekissa,
Celikkayalar kiittelee.

Syrjintätapaukset harvinaisia

Farmasialiiton lakimies Iivari Järvinen kertoo kansalaisuuteen perustu
vien syrjintätapausten olevan harvi
naisia. Hänen pöydälleen niitä tulee
keskimäärin yhdestä kahteen kappa
letta vuodessa.
– Yksi tällainen yhteydenotto liit
tyi tilanteeseen, missä Kansainyhtei
sön maassa koulutuksensa hankkinut
henkilö oli työskennellyt Englannissa
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ja tullut sen jälkeen Suomeen. EU-alu
een työkokemuksesta huolimatta var
sinainen koulutus oli hankittu EU:n
ulkopuolisessa kolmannessa maassa,
mikä hankaloitti työllistymistä, Järvi
nen havainnollistaa.
Juristin silmissä syrjintätapaus
ten harvinaisuus kielii farmasian alan
positiivisesta suhtautumisesta muualta
tulleisiin työnhakijoihin. Apteekeissa
ulkomaalaiset työntekijät koetaan
kielitaitonsa ansiosta kilpailuvaltiksi,
jonka avulla asiakkaille pystytään
tarjoamaan entistä monipuolisempaa
palvelua. Lääketeollisuus on puoles
taan lähtökohtaisesti kansainvälisyy
destä kumpuavaa toimintaa.
–Pätevä farmasian alan tutkinto
ovat hyvä osoitus työnhakijan
ammattitaidosta. Ehkä siksi henkilön
kansalaisuudella on vähemmän mer
kitystä. Tässä voi toki olla alueellisia
eroja, mutta ainakin pääkaupunkiseu
dulla ulkomaalaistaustaiset farmaseu
tit ja proviisorit ovat päässeet hyvin
kiinni työelämään, vakuuttaa Järvinen.

Kansalliset työlait eroavat toisistaan
Farmasialiitossa jäsenten ilmoittamiin
syrjintäepäilyihin reagoidaan ripeästi.
Alkukartoituksen jälkeen tilannetta
lähdetään selvittämään joko työn
antajan tai työnantajaliiton kanssa.
Nopea toiminta on välttämätöntä, sillä
usein ihmiset tarttuvat luuriin vasta
kun tilanne on paisunut henkisesti sie

tämättömäksi. Omassa pro gradu -tut
kielmassaan nimenomaan syrjintää
käsitellyt Järvinen pitää ilmiötä lähei
senä sukulaisena vastaavanlaista ahdis
tusta aiheuttavalle työpaikkakiusaami
selle.
– Syrjinnässä mennään koroste
tusti ihmisen persoonaan ja olemuk
seen. Asioita on vaikea olla ottamatta
henkilökohtaisesti, kun joku kritisoi
kieltäsi, kansalaisuuttasi tai uskonto
asi, Järvinen toteaa.
Syrjinnän välttämiseksi ulkomaille
töihin suuntaavan suomalaisen farma
seutin tai proviisorin kannattaa olla
perillä omista oikeuksistaan. Jo pelkäs
tään EU-maissa sovelletaan toisistaan
poikkeavaa kansallista lainsäädäntöä
ja paikallisia työlakeja. Voimassaolevia
käytäntöjä voi tiedustella joko suoraan
kohdemaan ammattiliitosta tai Farma
sialiiton kautta.
– Jos kyseessä on suomalaisen yri
tyksen nimissä tehtävä ulkomaan
komennus, on hyvä varmistaa työn
antajalta, minkä maan työlakeja siihen
sovelletaan. Farmasialiiton keinot aut
taa ulkomailla tapahtuvissa syrjintä
tapauksissa ovat yleensä rajalliset jo
pelkän kielimuurin takia, Järvinen
muistuttaa.

Kielitestit myös EU-kansalaisille
Vuonna 2005 annettiin ammatti
pätevyysdirektiivi, jonka tarkoituk
sena on helpottaa työvoiman liikku

Ulkomaille töihin suuntaavan
suomalaisen farmaseutin tai
proviisorin kannattaa olla
perillä omista oikeuksistaan.
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vuutta. Direktiiviä uudistettiin vuoden
2013 lopussa muun muassa kielitaitoa
käsittelevän artiklan osalta. Uudistuk
sen edellyttämät muutokset saatettiin
Suomessa päätökseen vuoden 2016
alussa voimaan astuneella lainsäädän
töuudistuksella, joka pitää sisällään
esimerkiksi ammattikorttia koskevat
säännökset.
Direktiivin mukaan toisessa EU/
ETA-valtiossa hankittu ammattipäte
vyys on tunnistettava Suomessa sekä
muissa jäsenmaissa tietyin ehdoin.
Mikäli proviisorin koulutus löytyy
ammattipätevyysdirektiivin liitteestä,
Valvira myöntää hänelle automaatti
sesti ammatinharjoittamisoikeuden.
Vanhempaan koulutukseen, jota ei ole
kyseisessä liitteessä, sovelletaan yleistä
järjestelmää. Siinä Valvira vertaa haki
jan koulutusta suomalaiseen koulu
tukseen. Mikäli toisessa EU/ETAvaltiossa hankittu koulutus eroaa siitä
olennaisilta osin, täytyy hakijan kom
pensoida nämä erot joko sopeutumis
ajalla tai kelpoisuuskokeella. Korvaa
vien toimenpiteiden suorittamisen
jälkeen hakijalle myönnetään virallinen
laillistus.
– Automaattinen ammatinharjoit
tamisoikeus koskee vain proviisoreja.
Direktiivi määrää, että farmaseutteihin
sovelletaan kaikissa tapauksissa yleistä
järjestelmää, kertoo Valviran ammatti
oikeudet-ryhmän ryhmäpäällikkö, esit
telijäneuvos Maarit Mikkonen.
EU/ETA-valtion ulkopuolella niin
sanotuissa kolmansissa maissa suo
ritetun koulutuksen ja suomalaisen
tutkinnon välillä ei saa olla lainkaan
eroavaisuuksia. Kolmansien maiden
kansalaisilta on myös voitu vaatia riit
tävän kielitaidon todistamista. Jat
kossa Valvira voi tarkistaa suomen tai
ruotsin kielen taidon kaikilta niiltä
hakijoilta, jotka ovat suorittaneet tut
kintonsa, hankkineet ammattipätevyy
tensä tai tehneet yleissivistävät opinnot
muulla kuin suomen tai ruotsin kie
lellä. Tämä koskee myös EU/ETA-val
tioiden kansalaisia. ◊
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suomalaisella tutkinnolla
ulkomaille

Annika Kyssä: "Lääketeollisuus
on kansainvälinen yhteisö"

"

Olen mukana AstraZenecan kaksivuotisessa ohjelmassa Pharmaceutical Developmentin puolella, joka
on tarkoitettu vastavalmistuneille alan maistereille.
Ohjelman aikana kokelaat pääsevät kokeilemaan
yrityksen kolmea eri osastoa. Tällä hetkellä olen ensimmäisessä rotaatiossani Product Developmentin Inhalation
Devices and Packaging -osastolla, joka on keskittynyt
inhalaattorien ja pakkausten kehittämiseen.
En ole kokenut ulkomailla minkäänlaista työpaikkasyrjintää. Lääketeollisuus on kansainvälinen ympäristö, jossa
ihmiset sopeutuvat hyvin kaikenlaisiin kulttuuritaustoihin.
Suomalaiset ovat suoria, rehellisiä ja aikaansaavia, mitä
monesti arvostetaan. Päällimmäiset ongelmat liittyvät varsinaiseen muuttamiseen eli miten järjestää oma
sosiaaliturva, vakuutukset ja asunto.
Ulkomailla työskentely antaa perspektiiviä omaan
työhön aivan eri tavalla. Koen, että olen aktiivisempi
seuraamaan lainsäädäntöä ja erilaisia muutoksia Suomen
suhteen. Lääkekehittelyssä perspektiivit muihin kulttuureihin ja markkinoihin ovat vain hyvästä, potilaat kun ovat
erilaisia sairastamaan eri maissa.
Vinkkinä muille haluaisin sanoa, että ulkomaille
lähtevän pitää olla muutoksille avoin. Suomalaisten
protokollien tai tapojen perään ei kannata haikailla, sillä
ulkomailta löytyy uusia ja hienoja vinkkeleitä sekä työhön
että elämään."

25-vuotias proviisori Annika
Kyssä vaihtoi apteekkien kesätyöt
AstraZenecan graduate-ohjelmaan.
Tämä tarkoitti muuttamista
Göteborgiin, Ruotsiin.

Sanna Eestilä: "Aluksi
varjostettiin hieman"

"

Olen töissä Lontoon Guy's & St Thomas' NHS
Foundation Trustissa, Guysin sairaalassa onkologiaan
erikoistuvana proviisorina. Toimenkuvaani kuuluu
muun muassa potilaiden itsenäinen vastaanotto
klinikoilla, hoito-ohjeistojen laatiminen, erityishoitojen
rahoitushakemusten käsittely, uusien lääkehoitojen
turvallinen käyttöönotto, reseptiannostusten tarkastusta sekä koulutus- ja osastofarmasian tehtäviä. Täällä
ollessani olen lisäksi suorittanut kliinisen farmasian ja
onkologian jatko-opintoja sekä hankkinut onkologian
reseptinkirjoitusoikeudet.
Suomalainen koulutukseni ei ole ollut ongelma. Ennen
töiden aloittamista oli toki rekisteröidyttävä ammatillisesti sekä esitettävä suomalaisen koulutuksen sisältö ja
kurssitiedot paikallisille viranomaisille ammattipätevyyden saamiseksi. Työt aloittaessani olin alkuun "varjostettavana" hetken aikaa, ennen kuin pääsin työskentelemään
itsenäisesti.
Lontoon ympäristö ja kaakkois-Englanti ovat erittäin
kansainvälistä aluetta. Paikalliset ovat tottuneet kuulemaan erilaisia aksentteja, enkä ole törmännyt syrjintään.
Olen onnistunut saavuttamaan töissäni hyvän aseman,
mutta korkeamman paikan tavoitteleminen voisi olla
ulkomaalaisena hankalampaa. Saman kokemustason
valtaväestöhakijoita löytyy runsaasti.
Haluan rohkaista muita lähtemään ulkomaille töihin
hankkimaan ammatillista kokemusta, elämänkokemusta
sekä kieli-ja selviytymistaitoja. Itselläni kokemukset ovat
olleet positiivisia. En voi uskoa, kuinka monta vuotta
reissussa on jo vierähtänyt!"

Sanna Eestilä on työskennellyt
Englannissa kliinisenä farmasistina
jo yli 15 vuotta. Töitä on tehty
kolmessa eri sairaalassa sekä
keikkaluonteisesti avoapteekeissa.
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Uudet

erikoistumis

alkavat syksyllä
Teksti ari rytsy | Kuvat istockphoto

Valtakunnallista erikoistumiskoulutusta
koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2015
alussa. Farmasian alalla uuden mallin mukaiset
koulutukset aloitetaan syksyllä 2016.
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koulutukset

O

petus- ja kult
tuuriminis
teriön yhtenä
tavoitteena
erikoistumis
koulutuksen
uudistamisessa
on korkeakoulututkinnon suorittanei
den täydennyskoulutusmahdollisuuk
sien parantaminen. Tämä saavutetaan
luomalla tutkintoa täydentäviä kor
keakoulujen erikoistumiskoulutuksia.
Koulutusten järjestämisestä vastaavat
ammattikorkeakoulut ja yliopistot.
– Farmasian alalla on jo entuu
destaan ollut sisällöllisesti toimiva
ja työelämäsuuntautunut erikoistu
miskoulutusjärjestelmä sairaala- ja
terveyskeskusfarmasiassa sekä teol
lisuusfarmasiassa. Nyt tehty uudis
tus ei muuta näiden koulutusten sisäl
töjä ratkaisevasti, arvioi Farmasialiiton
koulutus- ja työvoimapoliittinen asia
mies Sanna Passi.
Farmasian alalla erikoistumis
koulutusten haasteena on perinteisesti
ollut niukka rahoitus. Tästä syystä esi
merkiksi apteekkifarmasian erikois
tumiskoulutusta ei ole saatu aikai
semmin käynnistettyä, vaan se on
toteutettu maksullisina erikoistumis
opintoina (PD-koulutus).

Tukea opetus- ja
kulttuuriministeriöltä
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
vuonna 2015 noin 700 000 euroa

farmasian erikoistumiskoulutusten
kehittämiseen ja toteuttamiseen kah
den eri rahoituksen kautta. Rahoi
tuksen turvin Helsingin yliopiston
koordinoima yhteistyöverkosto on
rakentanut moduuleista koostuvan,
verkko-oppimista ja uutta teknologiaa
hyödyntävän farmasian alan koulutus
mallin, joka pyritään saamaan käyt
töön syksyllä 2016 Helsingissä ja Kuo

Neljä askelta
parempaan
koulutukseen
1. Koulutusrakenne koostuu
moduuleista ja hyödyntää
uutta teknologiaa
2. Työelämän tarpeiden ja
korkeakoulujen tutkimusja kehittämisosaamisen
yhdistäminen
3. Koulutuskohtaiset
ohjausryhmät toimivat
sisällöntuottajina
4. Uutena mukana
apteekkifarmasian
erikoistumiskoulutus

piossa. Farmaseuteille ja proviisoreille
tarkoitettujen uudistettujen erikois
tumiskoulutusten haku alkaa keväällä
2016.
Erikoistumiskoulutusten merkitys
farmasian ammattilaisten osaamisen
kehittämisessä on suuri, sillä ne mah
dollistavat korkean ammattitaidon
sekä edistävät potilasturvallisuutta.
Koulutusten kautta voidaan myös vai
kuttaa työelämän käytäntöjen kehit
tymiseen. Tähän on ollut kysyntää
erityisesti sairaalafarmasiassa, jonka
osaamistarpeet ovat jääneet peruskou
lutuksessa vähälle. Farmasialiitto pitää
erittäin tärkeänä, että uudet koulutuk
set suunnitellaan yhdessä työelämän
kanssa ja käynnistetään mahdollisim
man pian.
– Olemme nyt ensimmäistä kertaa
tilanteessa, missä suunnittelemme eri
koistumiskoulutusta avoapteekeille.
On hienoa, että koulutus saadaan vih
doin alkamaan näin laajana, sanoo
Passi.

Opinnot muuttuvat maksullisiksi
Farmasian erikoistumiskoulutus jakau
tuu neljään kokonaisuuteen: teollisuus
farmasian sekä apteekki- ja sairaala
farmasian erikoistumiskoulutuksiin,
jotka järjestetään erikseen farmaseu
teille ja proviisoreille. Opintojen laa
juudeksi on määritetty farmaseuteille
40 opintopistettä ja proviisoreille 60
opintopistettä. Proviisorien aikaisempi
lisensiaattivaatimus poistuu. Farma
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sialiitossa lisensiaattitutkinnosta luo
pumiseen suhtaudutaan positiivisesti,
sillä se on hidastanut työn ohella teh
tävien erikoistumisopintojen suorit
tamista. Uudessa koulutusmallissa
tutkimuksellinen osuus toteutetaan
projektityönä, joka sisältyy opintopis
teisiin sekä farmaseuteilla että provii
soreilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön
linjauksen mukaan farmasian eri
koistumiskoulutus muuttuu opiske
lijoille maksulliseksi. Alustavasti hin
naksi on kaavailtu 100–120 euroa per
opintopiste. Farmasialiitto on pyrki
nyt vaikuttamaan siihen, että erikois
tumisopintojen hinnat pysyisivät koh
tuullisina ja aikaisempien opintojen
sisällyttäminen niihin säilyisi maksut
tomana.
– Uhkakuvana on, että liian kalliiksi
koettuun koulutukseen ei ole hakijoita.
Jos osallistujamäärät romahtavat, jou
dutaan koko koulutus pahimmassa
tapauksessa lopettamaan, Passi muis
tuttaa.

On hienoa, että
koulutus saadaan
vihdoin alkamaan
näin laajana.

Rahoituksen jatkuvuus turvattava

Farmasian
erikoistumis
koulutus

Tuoreita näkökulmia oppimiseen
Farmasian uuden erikoistumiskoulu
tuksen toteutus etenee kevään aikana.
Silloin tehdään opetuksen sisällön ja
rakenteen suunnittelu, jotta uudiste
tuille koulutusohjelmille saataisiin yli
opiston hallintomenettelyn mukai
nen hyväksyntä. Hyväksynnän jälkeen
koulutusta ryhdytään markkinoimaan
sekä Suomessa että Baltiassa ja Poh
joismaissa.
Teollisuusfarmasian erikoistumis
koulutuksen suunnitteluun on tarkoi
tus tuoda entistä enemmän työnanta
janäkökulmaa. Tavoitteena on tehostaa
opiskelijoiden työssäoppimista lisää
mällä omalla työpaikalla, toisessa yri
tyksessä ja jopa toisessa maassa tapah
tuvaa harjoittelua.
– Haluamme nostaa työssäop
pimisen osuutta selkeämmin esiin.
Pyrimme myös saamaan opiskeli
jat näkemään lääketeollisuuden osana
laajempaa terveydenhuollon kokonai
suutta, toteaa Helsingin yliopiston far
masian tiedekunnan professori Anne
Juppo, joka toimii farmasian erikois
tumiskoulutusten yhteistyöverkoston
johtoryhmän puheenjohtajana.
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Apteekki- ja sairaalafarmasian eri
koistumiskoulutuksessa tähdätään
eri yliopistojen erikoisosaamisen hyö
dyntämiseen sekä yhteistyön tiivistä
miseen lääketieteellisten tiedekuntien
kanssa. Oppiminen halutaan viedä
sinne, missä potilaatkin ovat.
– Onneksi koulutussuunnittelussa
ei tarvitse lähteä tyhjästä. Siinä hyö
dynnetään mahdollisimman paljon
olemassa olevia ja toimivia opintoko
konaisuuksia, jotka on suunniteltu
nykyisiin erikoistumiskoulutuksiin,
kertoo Helsingin yliopiston sosiaali
farmasian professori Marja Airaksinen.

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon, lääketeollisuuden ja
lääketukkukaupan parissa
toimiville farmaseuteille ja
proviisoreille

•

Erikoistumiskoulutus
vaihtoehtoina apteekki- ja
sairaalafarmasia sekä teollisuusfarmasia

•

Koulutuksen laajuus farmaseuteille 40 ja proviisoreille
60 opintopistettä

•

Koulutuksen kesto 3–4
vuotta

•

Arvioitu aloitus syyskuussa
2016

•

Koulutuksen toteuttavat
Helsingin ja Itä-Suomen
yliopistot

Helsingin yliopiston sitoutumi
nen farmasian erikoistumiskoulu
tuksen toteutukseen näkyy pitkänä
historiana, joka ulottuu 1980-luvulle
saakka. Nykyisen mallin mukaista
erikoistumiskoulutusta on järjestetty
Helsingissä vuodesta 2003 lähtien
teollisuusfarmasiassa. Vuonna 2010
alkoi sairaala- ja terveyskeskusfar
masian erikoistumiskoulutus. Koko
tämän ajan farmasian tiedekunta on
ahkeroinut koulutusten parissa omin
resurssein ilman ulkopuolista rahoi
tusta. Tilanne paranee opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämän
rahoituksen myötä, joka ulottuu vuo
teen 2020. Rahoitusta myönnettiin
apteekki- ja sairaalafarmasialle sekä
teollisuusfarmasialle uuden erikoistu
miskoulutuksen toteuttamiseksi.
Erikoistumiskoulutuksen tulevai
suus sekä sitä koskevien suunnitel
mien konkretisoituminen on kuitenkin
kiinni rahoituksen jatkuvuudesta, joka
on suorassa yhteydessä koulutusten
sisältöihin ja valinnaisuuksiin. Farma
sialiitto on varautunut tekemään lujasti
töitä yhdessä yliopistojen ja muiden
sidosryhmien kanssa tarvittavan lisära
hoituksen hankkimiseksi.
– Farmasialiitto on ollut ratkaise
vassa roolissa uudistuksen läpiviemi
sessä ja rahoituksen hankkimisessa.
Tukea on tullut myös työnantajapuo
lelta. Laajan rintaman ansiosta minis
teriössä on huomattu, että tälle koulu
tukselle on olemassa yhteiskunnallinen
tarve, toteavat Helsingin yliopistossa
erikoistumiskoulutuksista vastaavat
professorit Airaksinen ja Juppo. ◊

Vuoden
proviisorin
blogi

Alkavalle vuodelle

T

ammikuu ja vuoden alku.
On edessä kokonaan uusi polku.
Mihin kaikkeen johtaakaan sen kulku?
Luonnossa ilmiasu tänä vuonna ontuu.
Lumi ja pakkanen melkein kun puuttuu,
se tammikuun alussa niin oudolta tuntuu.
Kansan mieliala 5. päivä hetkessä muuttuu,
kun nuorten kiekkoilijoiden peli niin hienosti sujuu.
Kultamitalit Suomeen, siihen kaikki huipentuu!
Mitä sitten farmasiassa tapahtuu?
SV-korvaukset monelta osin uudistuu,
ja apteekkien neuvonnassa eurot korostuu.
Lääkkeiden noutajat asiaa osaksi kummeksuu.
Vaan ammattilaisten panoksella tilanne korjaantuu,
ja pian uusi korvauskuosi jo rutiiniksi linjautuu.
Kaikkien mielissä sote-asiat kovasti kieppuu.
Saa vaikuttajatahot melkoiseen aivovoimisteluun,
jotta tekstit ehdotuksiin sujuvasti kirjautuu.
Vapaa-ajalla monet lupaukset päiviin mahtuu.
Mitä kaikkea uutta kunkin ohjelmaan kuuluu?
Todessa ja ajatuksissa asiat toisenlaiseksi muuntuu.
Luonnossa vuoden aikaan kuuluvia lupauksia lunastuu,
kun lumikinoksiin tienoot vallan hautautuu
ja pakkanen kunnolla nurkissa paukkuu.
Jouluherkkujen kilot vyötäröltä haihtuu,
kun sukset laduilla liikkuu ja luistin jäällä liukuu.
Mallien mittoihin itse kukin piakkoin muotoutuu.
Flunssaista köhinää sieltä ja täältä kuuluu.
Zika-viruskin keskusteluihin kulkeutuu,
ja vaikuttaa ainakin odottavien matkailuun.
Uusi vuosi on saatu juuri vasta alkuun.
Monet hyvät aikomukset on pantu ruotuun,
ja odotellaan, mitä mahtuukaan helmikuun kulkuun.

Kirsti Torniainen,
Vuoden Proviisori 2016
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Personal

medical

trainerit
Teksti VIRPI EKHOLM | Kuvat MCIPRESS ja istockphoto

Lääkeneuvonnan rooli korostuu,
kun lääkehoidot muuttuvat
entistä yksilöllisemmiksi
ja monimutkaisemmiksi.
Tulevaisuuden farmasisti on
”personal medical trainer”, joka
auttaa asiakasta ottamaan itse
vastuun ter veydestään.
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Farmasistin tulee olla tukena
paitsi hoidon aloittamisessa, myös
sen seurannassa. Olennaista on
olla läsnä ja pysähtyä jokaisen
asiakkaan kohdalle.

Ammattilaisten on otettava
huomioon, että potilailla voi
olla etukäteen paljon oikeaa,
mutta myös paljon väärää
tietoa sairauksista ja niiden
hoidosta.
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K

un sairastut, lääkehoitosi voidaan jo
lähivuosina räätälöidä yksilöllisesti
perintötekijöidesi perusteella. Geeni
testaus, joka on jo nyt arkipäivää joi
denkin syöpätautien hoidossa, on
tulossa osaksi useimpien muidenkin
sairauksien hoitoa.
Näin uskoo Helsingin yliopiston
farmakogenetiikan professori Mikko
Niemi. Hän tutkii perintötekijöiden
vaikutusta lääkkeiden tehoon ja haitta
vaikutusriskiin.
– Kymmenen viime vuoden aikana
geenitutkimus ja -teknologia ovat
kehittyneet hirmuisin harppauksin.
Menetelmistä on tullut entistä tar
kempia ja halvempia. Tämä mahdol
listaa sen, että perintötekijät voidaan
ottaa huomattavasti aiempaa parem
min huomioon lääkehoitoja valitta
essa, Niemi kuvailee.
Jos mukaan ei lasketa syöpätauteja,
nykyisin on käytössä kymmenkunta
geenitestiä, joita voidaan käyttää
apuna valittaessa potilaalle mahdolli
simman sopiva lääke ja annos. Muu
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta
niitä ei kuitenkaan käytetä rutiinin
omaisesti ennen lääkehoidon aloitta
mista.
Niemi toivoo, että tilanne muuttuisi
ja lääkehoitoihin liittyvä geenitestaus
yleistyisi lähivuosina.
– Geenitiedolla on merkitystä
monien hyvin tavallistenkin lääkkei
den käytössä. Esimerkiksi varfariinin,
statiinien, kodeiinin ja sitalopraamin
teho ja turvallisuus riippuvat osittain
perintötekijöistä.
Niemen mielestä tärkeimmät
lääkehoitoihin vaikuttavat geenimuu
tokset tulisi testata ennakoivasti meiltä
jokaiselta jo lähitulevaisuudessa. Tie
don voisi tallentaa paitsi terveyden
huollon tietojärjestelmiin, myös esi
merkiksi Kela-korttiin. Näin tieto olisi
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käytettävissä aina lääkkeitä määrättä
essä – myös päivystystilanteissa.
– Toki tästä tulisi väestötasolla iso
kustannus. Toisaalta potilaiden hoi
dossa käytetään paljon kalliimpiakin
laboratoriotutkimuksia, ja tämä testi
olisi tarpeen tehdä vain kerran elä
mässä, Niemi pohtii.

Riittävätkö rahat?

Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi
sosiaali- ja terveysministeriöstä pitää
lääkehoitojen yksilöllistymistä erin
omaisena asiana, koska se tekee niistä
entistä vaikuttavampia.
Haittapuoli kuitenkin on, että lää
kehoitojen hinta kallistuu.

Perintötekijät
voidaan ottaa
huomioon
huomattavasti
aiempaa paremmin
lääkehoitoja
valittaessa.

ja kehitteillä on paljon vastaavalla
tavalla valmistettuja lääkkeitä.
Ilmiön vanavedessä tulevat pit
källe kehittyneet terapiavalmisteet eli
geeniterapiat, soluterapiat ja kudos
muokkaus. Ryhmän lääkkeillä on vasta
pari myyntilupaa, mutta Kurki odot
taa niitä tulevan pian lisää:
– Uusien lääkkeiden profiili tulee
lisäämään kustannuksia nopeasti.
Lupaava, hieno kehitys voi katketa
siihen, että terveydenhuollolla ei ole
varaa näiden lääkkeiden käyttöön,
Kurki varoittaa.
Lääkkeiden kehittäjien tulisi
vakuuttaa terveydenhuolto siitä, että
investointi uusiin lääkkeisiin las
kee kustannuksia muualla. Ongel
mana on, että lääkekustannukset tule
vat ensin ja muut kulut laskevat vasta
myöhemmin.
Kurjen mukaan yhteiskunta jou
tuukin etsimään kustannussäästöjä
joko rajoittamalla hoitoon pääsyä tai
tekemällä hoidosta entistä rationaali
sempaa. Se tarkoittaa, että lääkkeitä
tulee käyttää oikein ja mahdollisim
man taloudellisesti.
– Lääkärien tulee ottaa kustan
nukset huomioon potilaiden hoi
dossa nykyistä enemmän. Myös
viranomaisten ohjaus tulee varmasti
lisääntymään, haluttiin sitä tai ei, hän
ennustaa.

Pysähdy, kuuntele, keskustele
– Uudet lääkkeet ovat aiempaa kal
liimpia, ja samalla niihin liittyvä tes
taus lisääntyy. Meidän on ratkaistava,
miten saamme yhteiskunnan rahat
riittämään niin, että jokainen poti
las saa tarvitsemansa hoidon, Närhi
korostaa.
Tutkimusprofessori Pekka Kurki
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis
keskus Fimeasta vahvistaa lähivuosina
markkinoille tulevan entistä hienom
pia, monimutkaisempia ja kalliimpia
lääkkeitä. Tavanomaisten kemiallis
ten lääkeaineiden sijaan kehitys on nyt
painottunut biologisiin lääkkeisiin.
Ensimmäisenä markkinoille ovat
tulleet terapeuttiset proteiinit, jotka
on valmistettu bioteknologisesti.
Monet niistä ovat jo laajassa käytössä,

Lääkehoitojen yksilöllistyminen on
iso trendi, joka muuttaa hoitokäytän
töjä tulevaisuudessa. Toinen trendi on,
että kansalaiset ovat entistä kiinnostu
neempia omasta terveydestään ja otta
vat asioista yhä enemmän selvää.
Monella meistä on jo käytössä eri
laisia terveyssovelluksia, mittareita
ja testejä, jotka antavat tietoa omasta
hyvinvoinnistamme. Tämä vain lisään
tyy tulevaisuudessa, uskoo Farmasia
liiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.
– Ihmiset tarvitsevat testitulos
ten tulkiksi asiantuntijaa, joka ker
too, mitä tämä tarkoittaa juuri minun
tilanteessani ja miten minun pitäisi
tuloksiin reagoida. Farmasistin työ
muuttuukin entistä enemmän asiak
kaan erilaisten tarpeiden mukaan
räätälöidyksi asiantuntijatyöksi, hän
sanoo.

Kuvateksti.
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Asiakkaalla voi olla
mukanaan myös omia
testituloksia, kun hän
tulee apteekkiin tai
lääkärin vastaanotolle.
Silloin on syytä
pohtia, kuinka
luotettavia tulokset
ovat.
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Kvarnströmin mukaan käynnissä
on asennemuutos: terveydenhuollon
ammattilaiset eivät ole enää vain auk
toriteetteja, jotka kertovat, miten jokin
lääkehoito tulisi toteuttaa. Sen sijaan
he kuuntelevat, keskustelevat ja ovat
aidosti tukena hoidon toteuttamisessa.
– Asiakas on kuljettaja, ja me
olemme valmentajia, jotka auttavat
häntä ottamaan vastuun omasta ter
veydestään, elintavoistaan ja lääkehoi
doistaan. Farmasistista tulee asiak
kaan henkilökohtainen lääkehoidon
valmentaja, ”personal medical trai
ner”, joka on oikeasti läsnä asiakkaan
arjessa, Kvarnström visioi.
Uudessa roolissaan farmaseutit ja
proviisorit voivat tukea asiakkaan hoi
toon sitoutumista ja rationaalista lää
kehoitoa.
– Farmasistin tulee olla tukena
paitsi hoidon aloittamisessa, myös sen
seurannassa. Olennaista on olla läsnä
ja pysähtyä jokaisen asiakkaan koh
dalle.
Kvarnström muistuttaa, että tär
keintä on lopulta asiakkaiden hyvin
vointi. On sekä ihmisille että yhteis
kunnalle parasta, että hoito onnistuu
parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksilöllistettyä lääkeneuvontaa
Myös Ulla Närhi STM:stä näkee, että
farmasistien ja muiden terveyden
huollon ammattilaisten rooli tulee
muuttumaan tulevaisuudessa. Poti
laat ovat aiempaa tietoisempia omasta
hoidostaan, he hankkivat tietoa inter
netistä ja osaavat myös vaatia tiettyjä
hoitoja itselleen.
– Ammattilaisten tulee ottaa huo
mioon, että potilailla on paljon oikeaa,
mutta myös väärää tietoa sairauksis
taan ja niiden hoidosta. Tuntosarvien
tulee olla koholla: mitä potilas jo tietää
ja onko minulla tarvetta oikaista näitä
tietoja, Närhi sanoo.
Asiakkaalla voi olla mukanaan
myös omia testituloksia, kun hän tulee
apteekkiin tai lääkärin vastaanotolle.
Silloin on syytä pohtia, kuinka luotet
tavia tulokset ovat.
Ministeriössä mietitään parhaillaan,
miten järkevää ja taloudellista lääke
hoitoa voidaan käytännössä edistää.
Käynnistymässä on rationaalisen lää
kehoidon toimeenpano-ohjelma, jonka
tarkoituksena on parantaa kokonais
valtaisen hoidon toteutumista, ihmis
ten toimintakykyä sekä kustannuste
hokasta lääkehoitoa.

– Apteekkien rooli on tässä aivan
valtavan tärkeä. Lääkeneuvontaan on
satsattu paljon, mutta siihen ei voi
lakata kiinnittämästä huomiota, Närhi
painottaa.
Närhi peräänkuuluttaa myös ”yksi
löllistettyä lääkeneuvontaa”: neuvonta
ja ohjaus tulee kohdentaa yksilöllisesti

kullekin asiakkaalle. Tämä edistää lää
kehoitojen rationaalisuutta ja asiakkai
den sitoutumista hoitoon.
– Meillä on tietyt faktat, jotka tie
dämme lääkkeistä ja niiden vaiku
tuksista. Suurin haaste on räätälöidä
tämä tieto kunkin asiakkaan tarpeiden
mukaan, hän pohtii.

Uudet vanhat terveysuhkat
Tutkimusprofessori Pekka Kurki Fimeasta kertoo,
että lääkekehityksen polttopisteessä ovat nyt
syöpäsairaudet, autoimmuunitaudit, rokotteet ja
neurologiset sairaudet, kuten Alzheimer.
– Näillä neljällä alueella lääkekehitys on nyt
kaikkein vilkkainta. Lisäksi uusia lääkkeitä pyritään
yhä kehittämään elintapasairauksien, kuten tyypin 2
diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä ylipainon hoitoon.
Syöpätaudeissa erityinen mielenkiinto kohdistuu
immunologisiin hoitoihin. Nämä lääkkeet saavat
joko elimistön oman puolustusjärjestelmän hyökkäämään syöpäsolujen kimppuun tai sisältävät geneettisesti muunneltuja viruksia, jotka tappavat vain
syöpäsoluja ja jättävät terveet kudokset rauhaan.
Kurjen mukaan lääkekehitys pureutuu yleensä
sairauksiin, joissa on suurin tarve uusille hoidoille.

Tämä koskee kuitenkin vain kehittyneitä maita.
Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan kehittyvissä maissa infektiotaudit aiheuttavat suuren
tautitaakan. Lääkeyrityksillä ei ole kuitenkaan
välttämättä motivaatiota kehittää uusia lääkkeitä
näihin sairauksiin, koska parhaat markkinat ovat
kehittyneissä maissa.
– Tässä tahtoo ehkä unohtua, että kehitys
maiden vitsauksena olevat infektiotaudit voivat
aika nopeastikin levitä länsimaihin, jos ne muuntuvat sopivasti. Ebola oli tästä hyvä esimerkki, Kurki
huomauttaa.
Kurki uskoo, että lääkekehitys tulee jatkossa
suuntautumaan myös uusiin, kehittyvistä maista
leviäviin terveysuhkiin. Tämä on kuitenkin alue,
jossa olisi hänen mukaansa vielä eniten toivomisen
varaa.
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Uusia haasteita

Tulevaisuudessa
tiedämme kenties
hyvissä ajoin,
mitä pitäisi tehdä.
Jonkun pitää silloin
olla potilaan tukena
ja kertoa miten.
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Farmakogenetiikan professori Mikko
Niemi uskoo, että kymmenen vuoden
kuluttua uusia lääkehoitoja ei enää
aloiteta ilman tietoa hoitoon vaikut
tavista geenimuutoksista. Tekniikka
kehittyy niin nopeasti, että koko
perimä on saatettu siihen mennessä
selvittää meiltä jokaiselta.
Tämä kaikki asettaa uudenlaisia
haasteita lääkeneuvonnalle.
– Nämä ovat hankalia asioita ter
veydenhuollon ammattilaisille, mutta
vielä hankalampia potilaille. Heillä
tulee olemaan kysymyksiä perintö
tekijöistään, ja niihin tulee osata
vastata, Niemi toteaa.
Niemi näkee erityisesti kaksi
uhkaa, joita neuvonnalla tulisi torjua.
Negatiivinen testitulos ei saisi johtaa
väärään turvallisuuden tunteeseen,

sillä perintötekijät selittävät vain osan
tehoeroista ja haittavaikutusriskistä.
Toisaalta geenimuutoksiin liittyviä
riskejä ei tulisi y liarvioida.
Jo ennen kuin geenitestit yleistyvät
terveydenhuollossa, asiakkaat saat
tavat itse selvittää geeniperimäänsä
esimerkiksi internetistä tilattavalla
geenitestillä. Asiakas saattaa jo huo
menna kysyä apteekissa, voiko hän
jatkaa jonkin lääkkeen käyttöä, kun
hänellä on todettu tietty geenimuu
tos.
– Ihmisen perimä on pysyvä omi
naisuus, ja perintötekijöistä johtuvat
tehoerot ja haitat tulevat yleensä esille
hoidon alussa. Jos on jo vuosia käyt
tänyt jotain lääkettä, eivät perintöte
kijät sitä yhtäkkiä miksikään muuta.
Lääkitystä ei pidä lopettaa omin päin,
mutta toki testituloksesta kannat

taa kertoa myös lääkkeen määränneelle lääkärille,
Niemi puntaroi.
Miksi lääkehoitoon liittyvät geenitestit sitten
yleistyvät niin hitaasti potilaiden hoidossa?
Yksi syy on Niemen mukaan kustannuksissa, toi
nen näytön puutteessa. Jotta geenitestit otettaisiin
laajemmin käyttöön, niiden vaikuttavuu
desta tarvitaan lisää tietoa.
– Ja kyllä kyse on myös koulu
tuksesta. Tutkimus etenee niin
nopeasti, että monen tervey
denhuollon ammattilaisen
perusopintojen aikaiset
tiedot farmakogenetii
kasta ovat jo vanhentu
neet, hän huomauttaa.
Geenitieto ei tee lääke
hoitojen valinnasta yhtään
aiempaa yksinkertaisem
paa, päinvastoin. Mikko
Niemi toivookin lääkäreille
päätöksenteon tueksi tietojär
jestelmää, joka varoittaisi auto
maattisesti, jos potilaalle ollaan
määräämässä lääkettä, jonka käyttöön
perintötekijät vaikuttavat.

Tietoa, joka menee perille
Fimean tutkimusprofessori Pekka Kurki koros
taa, että tarve lääkeinformaatiolle vain kasvaa, kun
lääkkeet tulevat entistä täsmällisemmiksi ja moni
mutkaisemmiksi.
– Lääkkeen käyttäjä tarvitsee enemmän tietoa,
ja sen tulee olla sellaisessa muodossa, joka menee
perille. Apteekeilla on tässä tärkeä rooli, hän näkee.
Kurjen mukaan ne ajat ovat vielä kaukana,
jolloin jokaiselle potilaalle räätälöidään ikioma
lääkehoito. Sen sijaan uudet lääkkeet ovat yhä
useammin täsmälääkkeitä, jotka tehoavat sairauk
sien kapeisiin alaryhmiin.
Kurki ennustaa, että myös lääkehoitoihin
liittyvät geenitestit tulevat yleistymään, kun geeni
testauksesta tulee yleensäkin rutiininomaisempi
osa terveydenhuoltoa.
– Varmaan tämä tulee sitten ”kaupan päälle”,
hän pohtii.
Tulevaisuudessa tiedämme entistä tarkem
min myös omat, perinnölliset sairausriskimme.
Toisaalta sairauksien puhkeamista voidaan ennus
taa mittaamalla tiettyjen geenien aktivoitumista.
Syntyy tilanne, jossa tiedämme hyvissä ajoin,
mitä pitäisi tehdä. Silloin jonkun pitää olla potilaan
tukena ja kertoa, miten.
– Periaatteessa ei ole vaikeaa esimerkiksi estää
lihavuutta. Käytännössä se on kuitenkin hyvin vai
keaa, Pekka Kurki vertaa. ◊

Uusi tietokanta
hyödyntämään geenitietoa
Duodecimin Terveysportissa on avattu uusi farmakogenetiikan tietokanta GeneRx. Palvelu on tarkoitettu
paitsi lääkärien, myös muiden terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisten
käyttöön.
GeneRx-tietokannasta voi
tarkistaa, onko lääkkeen tehossa
tai turvallisuudessa todettu perimästä johtuvaa vaihtelua yksilöiden välillä. Palvelu kertoo,
onko jokin geenitesti tarpeen
tehdä ennen lääkehoidon
aloittamista ja miten testin
tulokset vaikuttavat lääkkeen
käyttöön ja annosteluun.
– Toistaiseksi lääkehoitoon
vaikuttavia geenimuutoksia
testataan melko harvoin, mutta
tilanne on muuttumassa, uskoo
Terveysportin Lääketietokantojen päätoimittaja Pirkko Paakkari.
Paakkarin mukaan yleisesti ottaen hyödyllisintä olisi selvittää, onko potilailla geenimuutoksia,
jotka vaikuttavat maksan lääkkeitä metaboloiviin
CYP-entsyymeihin. Noin 5–7 prosentilla väestöstä on poikkeamia, joiden vuoksi jokin lääke hajoaa
maksassa huomattavasti normaalia hitaammin tai
nopeammin.
Jos metabolia on tavallista hitaampaa, lääke voi
aiheuttaa voimakkaita haittoja. Jos lääke puolestaan
poistuu elimistöstä nopeasti, sen teho voi jäädä
vaatimattomaksi.
– Tietokannasta voi tarkistaa, mitä lääkkeitä asiak
kaan tulee välttää kokonaan, tai minkä lääkkeiden
annostusta tulee muuttaa sopivaksi.
Erityisesti Paakkari suosittelee käyttämään tietokantaa, jos potilas ei reagoi johonkin lääkkeeseen tai
saa siitä voimakkaita haittoja. Palvelu kertoo, voiko
kyse olla mahdollisesta geneettisestä poikkeavuudesta.
Tällä hetkellä GeneRx-tietokanta on koekäytössä ja
kuka tahansa pääsee testaamaan sitä. Jatkossa käyttö
tullaan rajaamaan tietokannan tilaajille.
GeneRx sisältää noin sadan lääkeaineen tiedot
ja suomenkieliset suositukset annostusohjeineen.
Aineisto perustuu uusimpaan tieteelliseen näyttöön,
ja se päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa.
Sisällöstä vastaa Abomics Oy.
GeneRX-tietokantaan pääseee tutustumaan osoitteessa
www.terveysportti.fi/terveysportti/laake.generx.kotit
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Teksti SALLA PELTONEN | Kuvat Arto wiikari

Farentan tutkimusyhteistyöapteekeissa ympäri Suomen
kerätään tärkeää käyttäjätietoa lääkkeiden vaikutuksista,
annostuksesta ja käyttötavoista. Sekä asiakkaat että
apteekkihenkilökunta ovat ottaneet tutkimukset vastaan
innostuneesti.

K

arkkilan apteekki on
ollut mukana Farentan
tutkimusapteekkijärjes
telmässä ensimmäisten
joukossa vuodesta 2012
lähtien.
– Apteekeissa tehtävät lääkevalmis
teisiin ja niiden käyttöön liittyvät tut
kimukset ovat mielenkiintoinen ja uusi
tapa saada tietoa, apteekkari Maisa
Vahala kertoo.
Vahala on työskennellyt urallaan
myös yliopistolla, joten mahdollisuus
tutkimustiedon keräämiseen apteek
kien kautta herätti välittömästi mie
lenkiinnon, ja apteekkari liitti apteek
kinsa tutkimusverkostoon.
Lääkevalmisteiden turvallisuutta
seurataan niiden koko elinkaaren ajan,
ja kyselytutkimusten avulla voidaan
täydentää esimerkiksi haittavaikutus
rekisterien tai lääkekorvaustilastojen
kautta saatavaa tietoa. Tällä hetkellä
Farentan tutkimusapteekkiverkostoon
kuuluu noin 150 apteekkia ja uusia
rekrytoidaan mukaan aktiivisesti. Mitä
enemmän apteekkeja on mukana, sitä
nopeammin tutkimuksessa tarvittava
vastaajamäärä saadaan kasaan ja sitä
kattavammin vastaajat edustavat eri
puolilla Suomea asuvia ihmisiä. Ver
kostoon ovat tervetulleita mukaan kai
kenkokoiset apteekit. Ainoa edellytys
on kiinnostus ja innostus asiasta sekä
positiivinen asenne uutta kohtaan.
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karkkila

karkkilan
apteekki
• Apteekkari Maisa Vahala
• Henkilökuntaan kuuluu kaksi
proviisoria, neljä farmaseuttia ja
kolme teknistä työntekijää
• Mukana Farentan
tutkimusapteekkijärjestelmässä
vuodesta 2012 lähtien

Karkkilan apteekissa tehtävät
kyselytutkimukset on otettu vastaan
hyvin myönteisesti.
– Valtaosa asiakkaista osallistuu
tutkimuksiin erittäin mielellään, pro
viisori ja tutkimuspäällikkö Riina
Tanskanen sanoo.
– Osa jopa kysyy, kuinka kauan tut
kimus on meneillään, jotta voisi poi
keta apteekissa myöhemmin vas
taamassa kyselyyn, jollei juuri sillä
hetkellä ennätä.
Asiakaspalvelutilanteessa tieto
kone muistuttaa automaattisesti mah
dollisuudesta osallistua käynnissä ole
vaan tutkimukseen, mikäli asiakkaan
ostama lääkevalmiste on siinä mukana.
Näin työntekijän on helppo tarjota asi
akkaalle mahdollisuutta osallistua tut
kimukseen. Haastateltavia voidaan
etsiä myös esimerkiksi sairausvakuu
tuskortin takaa löytyvän sairausnume
ron perusteella. Näin voidaan tavoittaa
esimerkiksi diabeetikkoja tai verenpai
netautia sairastavia ihmisiä.

Tehokasta tiedonkeruuta
Asiakas vastaa tutkimukseen kätevästi
Farentan iPadilla. Vastaukset tallentu
vat suojatun yhteyden kautta suoraan
tutkimusjärjestelmään analysoitaviksi.
– Vastaamiseen kuluva aika vaihte
lee tutkimuksesta riippuen, mutta pää
sääntöisesti osallistuminen vie vain

1
2

1 Karkkilan apteekki on yksi Farentan
tutkimusyhteistyöapteekkiverkoston 150
apteekista. Kaikenkokoiset apteekit ovat
tervetulleita mukaan.
2 Kyselyihin vastataan iPadilla.
Kyselysovellus on selkeä ja
helppokäyttöinen.
3 Proviisori Riina Tanskanen kertoo
kyselytutkimusten tuoneen monenlaista
uutta sisältöä apteekkityöhön.

muutaman minuutin. Iäkkäämmillä
henkilöillä, joille uudet tekniset lait
teet eivät välttämättä ole tuttuja, vas
taaminen voi viedä vähän pidempään.
Moni toivookin, että henkilökunta aut
taisi vastausten kirjaamisessa, ja ilman
muuta autamme mielellämme, Tanska
nen hymyilee.
– Toki on myös asiakkaita, jotka
eivät missään tapauksessa halua osal
listua tutkimuksiin. Toisinaan vastaa
jien löytämistä hankaloittaa se, että
lääkevalmisteen käyttäjä ei itse nouda
lääkettä. Luonnollisesti voimme tarjota
tutkimukseen osallistumisen mahdol

3
lisuutta vain lääkkeen käyttäjälle itsel
leen, Tanskanen jatkaa.
Ainoana haasteena kyselytutki
musten toteuttamisessa Tanskanen
näkee vastaamiseen ja siihen liittyvään
asiakaspalveluun kuluvan ajankäytön
arvioinnin.
– Henkilökunnalta vaaditaan
pelisilmää, milloin tutkimukseen osal
listumista tarjotaan asiakkaalle. Tut
kimusten yhteydessä asiakkaalle herää
usein kysymyksiä ja aiheesta halutaan
keskustella pidempäänkin. On tärkeää,
että henkilökunnalla on tällöin aikaa
syventyä asiaan, eikä tutkimuksia näin

ollen lähdetä tekemään päivän kiirei
simpinä hetkinä.

Monenlaisia hyötyjä omaan työhön
Tanskanen kertoo Karkkilan apteekin
henkilökunnan ottaneen tutkimukset
omakseen. Tutkimusten koetaan tuo
neen mukanaan erityisesti uutta sisäl
töä ja vaihtelua omaan työnkuvaan.
Uuden tutkimuksen käynnistyessä
tutkimusapteekit saavat Farentalta
käyttöönsä tutkittavaan lääkevalmis
teeseen ja sillä hoidettavaan sairau
teen liittyvän koulutusaineiston.
– Tutkimuspäällikön roolissa esit
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Myös Karkkilan apteekin
asiakkaat ovat ottaneet
tutkimukset lämpimästi
vastaan. Tutkimuksen
yhteydessä pääsee
keskustelemaan rauhassa
apteekkihenkilökunnan
kanssa mahdollisista
askarruttavista asioista.

Vaatii pelisilmää,
milloin
tutkimukseen
osallistumista
tarjotaan
asiakkaalle.

telen alkavan tutkimuksen ja siihen
liittyvät asiat henkilökunnallemme.
Tutkimusten yhteydessä saa monesti
aivan uutta syventävää tietoa tutkit
tavista sairauksista sekä lääkeval
misteista, ja samalla tulee kerrattua
asiaan liittyviä perustietoja, Tanska
nen kuvailee.
Myös asiakaspalvelutilanteeseen
tutkimukset ovat tuoneet mukanaan
uutta syvyyttä ja tunnetta siitä, että
niiden yhteydessä voi todella auttaa
asiakasta keskustelemalla rauhassa
häntä askarruttavista asioista.
– Kaiken kaikkiaan positiivinen
juttu. Tutkimusten yhteydessä apteek
kiala saa myös jalansijaa toiminnassa,
mihin sitä ei ole aiemmin yhdistetty,
hän jatkaa tutkimusapteekkiverkoston
hyödyistä.

Reaaliaikaista tietoa
tutkimusjärjestelmästä

Kiinnostuitko?

Lue tutkimusapteekki
verkoston toiminnasta
Farmasian numerosta
6/2015.
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Farentan tutkimusyhteistyöapteek
kien toivotaan osallistuvan kaik
kiin meneillään oleviin tutkimuksiin,
mutta pakollista se ei kuitenkaan ole.
Jos jonkun tutkimuksen toteuttami
nen ei syystä tai toisesta sovi aptee
kille, siitä voi myös kieltäytyä. Kark
kilan apteekissa tutkimuksissa ollaan
mukana aktiivisesti. Usein tutkimuksia
on meneillään useampia, mutta tällä
hetkellä vastaajia etsitään vain yhteen,

yliaktiivisen rakon lääkehoitoon liitty
vään tutkimukseen. Aiemmin Farentan
kautta on tutkittu muun muassa iho
sairauksien, diabeteksen, eturauhas
syövän sekä MS- ja Parkinsonin tau
din hoitoon ja tupakan vieroitukseen
liittyvien lääkevalmisteidenkäyttöä.
– Tutkimusapteekit voivat s eurata
vastausten kertymistä Farentan
tutkimusjärjestelmässä reaaliajassa.
Mielenkiintoista on esimerkiksi verrata
omassa apteekissa koottujen vastaus
ten kokonaismäärää toisten apteekkien
tilanteeseen, Riina Tanskanen kertoo.
Tutkimuksen päätyttyä apteekki saa
käyttöönsä myös yhteenvedon aptee
keissa kerätyistä vastauksista. Lisäksi
apteekeille maksetaan aina tutkimus
kohtaisesti sovittava palkkio jokaista
tutkimukseen osallistunutta asiakasta
kohden. Korvaus kattaa osallistujien
mukaan pyytämiseen ja vastausten
keräämiseen kuluvan työajan. Joissain
tutkimuksissa myös osallistujille voi
daan antaa pieni kiitoslahja, esimer
kiksi heijastin.

Karkkilassa
puhalletaan yhteen hiileen
Karkkilan apteekin aktiivisuus sai
myös julkista tunnustusta, kun Farenta
valitsi sen vuoden 2014 tutkimus
apteekiksi. Valintaraadin perustelu
jen mukaan apteekki oli osoittanut eri
tyisen positiivista ja aktiivista otetta
tutkimustyötä kohtaan sekä antanut
kehitysideoita Farentan palvelulle.
Karkkilassa todella puhalletaan
yhteen hiileen. Apteekkari Vahalan ja
proviisori Tanskasen lisäksi apteekissa
työskentelee toinen proviisori, neljä
farmaseuttia ja kolme teknistä työn
tekijää. Myös takahuoneessa ahkeroi
vat robotit Annikki ja Albin kantavat
kortensa kekoon järjestelemällä lääke
pakkauksia sekä etsimällä kaivattavia
tuotteita ja antavat näin henkilökun
nalle aikaa keskittyä asiakaspalveluun.
Riina Tanskanen näkeekin apteek
kien soveltuvan mainiosti myös muihin
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin
tutkimuksiin, esimerkiksi osallistu
jien etsimiseen kliinisiin tutkimuksiin.
Farentalle hän heittää pallon mielen
kiintoisista tutkimuskohteista, kuten
kivun tai masennuksen hoidosta. ◊

Yhteistyömahdollisuuksia ideoidaan
jatkuvasti
− Lääkevalmisteisiin liittyvät tutkimusaiheet ovat toistaiseksi tulleet
lääkeyrityksiltä ja tutkimukset on
suunniteltu vastaamaan heidän
tiedontarpeitaan, tutkimuspäällikkö Juha Turunen Farentalta kertoo.
Kyselytutkimuksilla on koottu tietoa
suomalaisista potilaista ja heidän
lääkeannostuksistaan esimerkiksi
Lääkkeiden hintalautakunnalle
hinta- ja korvattavuushakemuksien
tueksi.
Turusen mukaan uusia projekteja
ideoidaan lääkeyritysten kanssa
jatkuvasti, ja tavoitteena on esimerkiksi päästä tekemään tutkimusapteekkiverkoston kautta potilasrekrytointia kliinisiin lääketutkimuksiin.
– Apteekeissa voitaisiin tehdä
esiseulontakysely iPadilla ja ohjata
soveltuvat, asiasta kiinnostuneet
potilaat ottamaan yhteyttä tutkimuskeskukseen, Turunen kuvailee.
Asiakas voisi halutessaan myös
jättää omat yhteystietonsa iPadille
tutkijalääkärin yhteydenottoa
varten. Näin tutkimusverkoston
apteekit tarjoaisivat asiakkailleen
mahdollisuuden päästä testaamaan
uusimpia, vasta markkinoille tulossa
olevia lääkkeitä.
Verkoston avulla apteekeissa
voitaisiin kerätä aineistoa myös
graduihin, PD-töihin tai väitöskirjatutkimuksiin. Yhtä lailla verkosto
sopii esimerkiksi apteekkihenkilökunnan mielipiteiden ja näkemysten
selvittämiseen vaikkapa lasten
lääkeneuvontaa tai huumeruiskujen
vaihtopalvelua kohtaan. Verkostossa on monia mahdollisuuksia myös
viranomaisyhteistyöhön esimerkiksi
Kelan ja Fimean kanssa.

HENGITÄ HYVIN,
NUKU HYVIN.

VAIKUTUS

10
TUNTIA

Otrivin avaa tukkoisen nenän noin 10 tunniksi.
Lue lisää: www.otrivin.fi

Otrivin (ksylometatsoliini) nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen nuhassa ja poskiontelotulehduksessa. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 mg/ml -vahvuista nenäsumutetta tarvittaessa korkeintaan
3 kertaa päivässä enintään 10 päivän ajan. 1-11-vuotiaille aikuisen valvonnassa 0,5 mg/ml -vahvuista
nenäsumutetta tarvittaessa iästä riippuen 1-2, korkeintaan 3 kertaa päivässä enintään 5 päivän ajan.
Jos olet yliherkkä jollekin valmisteen sisältämistä aineista, jos sinulla on karstanuhaa tai atrofinen nuha
tai jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma, älä käytä Otrivinia. Keskustele valmisteen käytöstä lääkärin
kanssa tai kysy neuvoa apteekista, jos sinulle on äskettäin tehty jokin nenä-nielualueen leikkaus, jos
käytät muita lääkkeitä tai jos sinulla on jokin pitkäaikaissairaus. Ei tule käyttää raskauden aikana.
Imetysaikana lääkärin ohjeen mukaan. Päänsärkyä, nenän kuivumista, poltteluntunnetta nenässä tai
pahoinvointia voi esiintyä haittavaikutuksina. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo. FI1510397372 • novartis.itsehoito@novartis.com

Helposti saavutettavalle
ehkäisyneuvonnalle on tarvetta, minkä
osoittaa lääkeneuvontapalveluun tulleet
yhteydenotot. Virheitä ehkäisyssä
voitaisiin välttää neuvontaa lisäämällä.
Myös apteekeilla on rooli varmistaa, että
ohjeet on ymmärretty oikein.

"Unohdin ottaa e-pillerin,

mitä teen?"

H

ormoniehkäisy on
tehokas ja yleisesti
käytetty
raskau
den ehkäisymene
telmä. Sen käyttöön
liittyy monia etuja,
mutta myös huolia haittavaikutuksista.
Ehkäisyvalmisteiden käytön keskeyttä
misen syynä voivat olla koetut haitta
vaikutukset, käytöstä aiheutuvien ter
veysriskien pelko tai käyttöohjeiden
väärinymmärtäminen. Nämä ongelmat
olisivat usein selvitettävissä, jos käyttä
jät ottaisivat yhteyttä terveydenhuol
toon. Tutkimuksissa naistentautien
valmisteiden käyttäjät saavat muita
valmisteita käyttäviä vähemmän neu
vontaa. Naiset haluaisivat tietoa myös
apteekista, vaikka eivät sitä itse kysyi
sikään.
Tutkimme KLIK-lääkeneuvonta
palveluun vuosina 2009–2013 puhe
limitse tulleita hormonaalista raskau
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Teksti Miia Tiihonen

den ehkäisyä koskevia kysymyksiä.
Tavoitteena oli selvittää, millaisia
kysymyksiä hormonaalisen ehkäi
syn käyttäjät pohtivat. Hormonaali
sista ehkäisyvalmisteista esitettiin 644
kysymystä. Kysymyksiä herättivät eni
ten hormoniehkäisyn oikea annos
telu, antotapa ja käyttö (n=388), val
misteiden yhteisvaikutukset (n=219)
sekä haittavaikutukset (n=103). Suuri
osa kysymyksistä koski yhdistelmäeh
käisyvalmisteita (n=432), mutta emä
tinrenkaaseen liittyviä kysymyksiä oli
paljon suhteessa sen käyttäjämäärään
(n=117).

Hormoniehkäisyn käyttö
ja annostelu
Lääkeneuvontapalveluun yhteyttä
ottaneet hormonaalisen ehkäisyn käyt
täjät tarvitsivat eniten tietoa valmis
teiden käyttöön ja annosteluun liitty
viin ongelmiin. Vastaavia havaintoja

tutkittua

Artikkelin
on tiivistänyt
farmasian tutkija,
tutkijatohtori Miia
Tiihonen työryhmän
tutkimusraportista,
joka julkaistiin Dosislehden numerossa
4/2015. Hänen
lisäkseen työryhmään
kuuluivat Kaisu
Koponen, Kirsti
Laitinen ja Anna-Maija
Heikkinen.

oli tutkimuksessa Väestöliiton inter
netpalveluun, jossa nuoret halusivat
seikkaperäistä informaatiota ehkäisy
valmisteiden käytöstä. Naiset keskus
televat runsaasti myös internetin kes
kustelupalstoilla hormoniehkäisyn
käyttöön liittyvistä ongelmista.
Hormoniehkäisyvalmisteiden käyt
täjät olivat huolissaan valmisteiden
ehkäisytehon pettämisestä erilaisissa
poikkeustilanteissa. Yleisin ongelma
tilanne oli yhden tai useamman table
tin unohtaminen sekä emätinrenkaan
paikalleen asentamisen unohtaminen.
Valmisteiden taukoviikkoon liittyvissä
kysymyksissä tiedusteltiin, kuinka liian
lyhyt tai liian pitkä taukoviikko vai
kuttaa ehkäisytehoon. Tauon pituus
oli muuttunut monissa tapauksissa,
koska tabletti oli unohdettu tai emä
tinrengasta ei ollut muistettu poistaa
tai asettaa takaisin paikoilleen oikeaan
aikaan. Osa käyttäjistä halusi tietää,

säilyykö ehkäisyvalmisteen teho tau
koviikon aikana. Ehkäisyn tehokkuus
huolestutti käyttäjiä valmisteiden käy
tön aloittamisen tai lopettamisen yhte
ydessä, ja hormonaalisen ehkäisyval
misteen vaihtamiseen kaivattiin myös
selkeitä ohjeita. Tablettivalmisteiden
ehkäisytehon säilyminen oksentami
sen tai ripuloinnin yhteydessä aiheutti
myös huolta.

Yleisin ongelmatilanne oli yhden tai
useamman tabletin unohtaminen sekä
ehkäisyrenkaan paikalleen asentamisen
unohtaminen.

farmasia 1/2016 41

tutkittua

Mielenterveyshäiriöistä kärsivät naiset
tarvitsevat ehkäisyneuvontaa, koska
ei-toivotut raskaudet ovat yleisempiä tässä
potilasryhmässä kuin normaaliväestössä.

Tässä tutkimuksessa eniten
kysymyksiä esitettiin yhdistelmä
ehkäisytableteista. Emätinrengasta
koskevia kysymyksiä oli paljon sen
käyttäjämäärään verrattuna. Sitä pide
tään parempana valmistevaihtoehtona
lääkkeen päivittäisen annostelun unoh
taville käyttäjille. Yhteydenotoista
ilmeni kuitenkin, että myös emätin
renkaan käyttäjille unohtaminen voi
olla ongelma: se oli unohdettu laittaa
takaisin paikoilleen tai sen käyttöä ei
muistettu jatkaa taukoviikon jälkeen.
Ehkäisyvalmisteiden pakkausselos
teissa ohjeistetaan useisiin kysymyk
sissä esiintyneisiin poikkeustilanteisiin.
Pakkausseloste onkin hormoniehkäi
syn käyttäjälle yksi tärkeimmistä tieto
lähteistä. On kuitenkin mahdollista,
että näitä ohjeita ei aina ymmärretä
oikein tai ne eivät ole käyttäjän kan
nalta riittävän selkeät tai ohjeet eivät
ole tallessa eikä niitä osata hakea säh
köisinä internetistä. Tuore Käypä
hoito -suositus Raskauden ehkäisystä
käsittelee tilanteet, joissa ehkäisy voi
pettää sekä ohjeet hormoniehkäisyn
vaihtamiseen valmisteesta toiseen.
Tutkimuksessamme kuukautis
ten oikeaoppinen siirto ja valmiste
kohtaiset erot kuukautisten siirtämi
sessä askarruttivat kysyjiä. Osa naisista
kysyi pidennetyn kuukautissyklin käy
töstä kuukautisten siirron yhteydessä.
Neuvonnan ja hormonaalisen ehkäisy
valmisteen valinnan tulisi olla yksilöl

42 farmasia 1/2016

listä ja valmisteen valinnassa kuuluisi
ottaa huomioon ehkäisyn käyttäjän
omat tarpeet, rajoitukset sekä toiveet.
Pakkausselosteiden ohjeet esimerkiksi
kuukautisten siirrosta ja pitkän syklin
käytöstä ovat erilaisia, mikä voi aiheut
taa sekaannuksia, joten selkeät annos
teluohjeet tulisi antaa lääkärin vastaan
otolla.

Yhteisvaikutukset
Yhteisvaikutuksista eniten tiedus
teltiin antibioottien ja hormonaa
lisen ehkäisyn yhteisvaikutuksesta
pakkausselosteesta saadun tiedon
perusteella. Vain rifampisiini ja rifa
butiini voivat alentaa hormoniehkäi
syn tehoa yhteisvaikutusten seurauk
sena. Muiden antibioottivalmisteiden
käytön haittavaikutuksena voi seu
rata ripulia tai oksentamista, mikä voi
heikentää ehkäisytehoa. Kesäkuussa
2015 valmistajat saivat määräyksen
poistaa antibioottien ja yhdistelmä
ehkäisytablettien yhteisvaikutukset
pakkausselosteista.
Toinen kysymyksissä esille tullut
pakkausselosteen perusteella huolta
herättänyt yhteisvaikutus oli melok
sikaamin ja hormonikierukan yhteis
vaikutus. Meloksikaamivalmisteiden
pakkausselosteissa kehotetaan varo
vaisuuteen, jos käytössä on kohdun
sisäinen ehkäisin. Varoitus perustuu
1970–80-luvuilla tehtyihin tutkimuk
siin, joissa kuparikierukan ehkäisy

tehon todettiin heikentyneen korti
kosteroidin tai tulehduskipulääkkeen
käytön yhteydessä. Tulehduskipu
lääkkeet ilmeisesti lievittävät kupa
rikierukan aikaansaamaa paikal
lista tulehdusta kohdussa, mille osa
sen ehkäisytehosta perustuu. Näyttö
yhteisvaikutuksen olemassaolosta on
kuitenkin epäjohdonmukaista ja riit
tämätöntä, eikä se koske hormoni
kierukoita. Muiden tulehduskipu
lääkkeiden pakkausselosteissa ei ole
vastaavaa varoitusta, ja tulehduskipu
lääkkeet ovat ensisijaishoito kierukan
asennuksesta aiheutuvaan kipuun.
Psyykenlääkkeiden ja hormoni
ehkäisyn yhteisvaikutuksiin liittyvät
kysymykset olivat yleisiä. Psykiatri
set potilaat ovat usein kiinnostuneita
lääkehoidostaan ja informaation anta
minen tukee hoitoon sitoutumista.
Neuvonnan antaminen tälle potilas
ryhmälle voi kuitenkin jäädä vähäi
seksi. Mielenterveyshäiriöistä kärsivät
naiset tarvitsevat ehkäisyneuvontaa,
koska ei-toivotut raskaudet ovat ylei
sempiä tässä potilasryhmässä kuin
normaaliväestössä. Yhdistelmäehkäisy
valmisteen käyttö voi nostaa klotsapii
nin ja klooripromatsiinin pitoisuutta
verenkierrossa.

Haittavaikutukset
Yleisimpiä kysyjien kokemia haitta
vaikutuksia olivat vuotohäiriöt, kuten
tiputteluvuoto, muuttunut vuodon

määrä, liian aikainen vuodon alku,
kuukautisvuodon puuttuminen koko
naan tai vuotojen epäsäännöllisyys.
Muita haittavaikutuksiin liittyviä kysy
myksiä esitettiin muun muassa ruuan
sulatuskanavan haitoista ja haitallisista
yleisoireista (esimerkiksi hikoilu ja tur
votus). Toisin kuin tässä tutkimuk
sessa, internetin keskustelupalstoilla
eniten nettikeskustelua herättävät
ehkäisyvalmisteiden haittavaikutukset.
Kuten nettikeskusteluissa, myös tässä
tutkimuksessa korostuivat kuitenkin
lievemmät, arkielämää hankaloittavat
haittavaikutukset, kuten vuotohäiriöt.
Hormonaalisen ehkäisyn mahdol
lisista vakavasti haitoista tiedustel
tiin harvoin, vaikka viime vuosina ja
erityisesti kesällä 2013 mediassa on
keskusteltu runsaasti hormonaalisen
ehkäisyn käyttäjien suurentuneesta
laskimotukosriskistä. Vain kahdek
san tutkimusjakson aikana neuvonta
palveluun tulleista kysymyksistä liittyi
laskimotukosriskiin, ja ne eivät olleet
ajallisesti yhteydessä mediakohuihin.
Kohujen pelättiin vaikuttavan raskau
den keskeytysten määrään, mutta näin
ei käynyt. Voi olla, että kohut eivät sit
tenkään ole vaikuttaneet suuressa mää
rin hormonaalisen ehkäisyn käyttäjiin
tai ehkäisyvalmiste on vaihdettu toi
seen onnistuneesti. ◊
Lisätietoja: Alkuperäinen artikkeli kirjallisuusviitteineen on luettavissa Dosis-julkaisun numerosta 4/2015

raskauden ehkäisyn suositus
päivittää jälkiehkäisyä
Apteekin farmaseuttisen henkilökunnan olisi hyvä tutustua uuteen
Raskauden ehkäisyn Käypä hoito
-suositukseen, sillä aiemmin julkaistu Jälkiehkäisyn Käypä hoito
-suositus päivitettiin tähän suositukseen.
Apteekin asiakaspalvelussa käydään tähän aiheeseen liittyen keskusteluita lähinnä jälkiehkäisyvalmisteiden oikeasta käyttötavasta
ja siitä, miten toimitaan, kun käytössä ollut ehkäisy vaihdetaan toiseen. Suosituksen taulukossa 12.
esitetään, miten uuteen ehkäisymuotoon vaihdettaessa toimitaan,
pidetäänkö taukoa ja kuinka pitkään on syytä käyttää lisäehkäisyä.
Jälkiehkäisypillerit (Norlevo
ja ellaOne) kuuluvat molemmat
uuteen viranomaisen määrittelemään kategoriaan: lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke. Valmisteiden myyntiin liittynyt
ikärajavelvoite (15 vuotta) on poistunut. Viranomaisen asettamat
ehdot jälkiehkäisyvalmisteen toimittamiselle apteekista eivät ole
muuttuneet.

Levonorgestreeliä ja ulipristaalia sisältävien jälkiehkäisypillerien teho on parhaimmillaan
12 tunnin sisällä suojamaattomasta
yhdynnästä. Jälkiehkäisytabletit voi ottaa missä tahansa kuukautiskierron vaiheessa, jos suojaamattomasta yhdynnästä on
kulunut enintään 72 (levonorgestreeli) tai 120 tuntia (ulipristaali). Ulipristaali näyttäisi olevan
hiukan tehokkaampi kuin levonorgestreeli.
Lääkeviranomaisten mukaan
hormonaalista jälkiehkäisyä voi
käyttää painosta riippumatta. Ylipainoisilla naisilla (BMI >25 kg/
m2) ulipristaalin teho on mahdollisesti parempi kuin levonorgestreelin. Ulipristaalin käytön
jälkeen suositellaan, että imetyksessä pidetään viikon tauko.
Yhteenvedon on koonnut Käypä hoito
-suosituksen mukaisesti Kirsi Pietilä.
Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suositus
löytyy verkosta osoitteesta www.kaypahoito.fi hakukentästä artikkelitunnuksella
hoi50104.
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matkailuterveys:

matkailijan
rokotteet
Suomalaiset matkustavat paljon sekä
lähialueille että kaukokohteisiin.
Matkailijan kannattaa huolehtia
kuntoon paitsi rokotukset, myös muut
matkailuterveyteen liittyvät asiat.
Katariina Kainulainen
Dos., infektiosairauksien erikoislääkäri, HUS
Matkailijan terveysopas, päätoimittaja

L

ukumäärällisesti suurin osa suo
malaisten ulkomaanmatkoista
suuntautuu lähialueille, kuten
Viroon ja Ruotsiin sekä Euroop
paan, mutta erilaisia seikkailu- tai
lomamatkoja tehdään yhä enenevissä
määrin kaukokohteisiin. Matkailijan
olisi viisasta ottaa selvää matkakoh
teensa terveysvaaroista hyvissä ajoin.
Tropiikkiin suuntaavaan perusterveen
kannattaa hakeutua matkailuneuvon
taan kotikuntansa terveyskeskukseen
viimeistään 1–2 kuukautta ennen mat
kaa. Etelä-Euroopan kohteeseen lähte
välle riittää lyhyempi, 1–2 viikon val
mistautuminen.

Perusrokotukset ovat maksuttomia
Matkailijalla tulee olla otettuna kan
sallisen rokotusohjelman perusro
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kotukset, jotka saa ilmaiseksi omalta
terveysasemalta. Niihin kuuluvat
MPR-rokote, polio-rokote ja jäykkä
kouristus-kurkkumätärokote (dT).
Lisäksi riskiryhmään kuuluvat saavat
kausi-influenssarokotteen.
MPR-rokote suojaa tuhka
rokolta, vihurirokolta ja sikotaudilta.
Viime vuosina Euroopassakin on
esiintynyt laajoja tuhkarokko-, vihuri
rokko- ja sikotautiepidemioita. Vaikka
moni ajattelee, että kyse on vain ”taval
lisista lastentaudeista”, jokaiseen liit
tyy vakavia komplikaatioita ja jälki
tauteja. Useimmilla ennen 1960-lukua
syntyneillä suomalaisilla on sairastet
tujen tautien antama suoja. Suurin
osa vuoden 1975 ja sen jälkeen synty
neistä on saanut rokotteen neuvolassa,
koulussa tai puolustusvoimissa. Jokai

sen 1960–1975 välillä syntyneen on
tärkeä tarkistaa, että hän on joko sai
rastanut MPR-taudit tai saanut kaksi
rokotusta. Jos ei ole asiasta varma,
kannattaa ottaa rokotus. Yksittäisen
MPR-taudin sairastaminen tai yksit
täinen M-, P- tai R-rokotus eivät ole
MPR-rokotuksen esteitä. Yksi rokot
tamisen muistisäännöistä onkin, että
ylimääräisistä rokoteannoksista ei ole
haittaa. MPR-rokote sisältää eläviä,
heikennettyjä taudinaiheuttajia, mikä
tulee ottaa huomioon aikataulussa,
jos ollaan antamassa muita eläviä hei
kennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä
rokotteita.
Jäykkäkouristus-kurkkumätä -tehoste on muistettava
ottaa kymmenen vuoden välein. Jäyk
käkouristusbakteeria on maaperässä

kaikkialla maailmassa. Haavan tai iho
rikon kautta elimistöön päässyt Clo
stridium tetani -bakteeri erittää tok
siinia, joka aiheuttaa vakavan, usein
kuolemaan johtavan taudin. Kurkku
mätäbakteeri aiheuttaa nielu- ja iho
tulehdusta ja tarttuu sairaasta tai
oireettomasta bakteerin kantajasta
lähikontaktissa. Sitä esiintyy maissa,
joissa rokotuskattavuus on matala.
Poliovirus leviää pisara
tartuntana ja ulosteen välityksellä. Se
aiheuttaa osalle sairastuneista halvauk
sen. Maailman terveysjärjestö WHO
pyrkii polioeradikaatio-ohjelmallaan
hävittämään polion maailmasta. Riski
taudin lisääntymisestä ja leviämisestä
on edelleen olemassa monissa maissa.
WHO antoi toukokuussa 2014 eri
tyissuosituksen, jonka mukaan kor
kean polioriskin maihin yli 4 viikoksi
matkustavan tulee ottaa tehosterokote
12 kuukauden välein. Lyhyemmäksi
aikaa matkustavalle riittää tehoste 5
vuoden välein.
Jos kuuluu vakavan influenssan
riskiryhmään tai siihen kuuluvan lähi
piiriin, kannattaa vuosittain ottaa
kausi-influenssarokotus. Myös riskiryhmään kuulumat
tomat matkailijat voivat ottaa influens
sarokotteen omalla kustannuksellaan.
Ottamalla rokotteen voi ehkäistä sai
rastumista sekä ennen matkaa että
matkan aikana.

Muut rokotukset
kustannetaan itse
Muut matkailijan rokotteet jokainen
joutuu kustantamaan itse. Kunkin
rokotteen tarve arvioidaan yksilöllisesti
ottaen huomioon matkakohde, matkan
luonne, matkan pituus ja matkailijan
ikä sekä terveydentila. On selvää, että
kuukausiksi tropiikkiin lähtevän rep
pumatkailijan tai vapaaehtoistyönteki
jän rokotussuojan tulee olla kattavampi
kuin aurinkolomalle Kanarian saarille
matkustavan.
THL:n ja Duodecimin toimit
tama Matkailijan terveysopas on suo
malaisten asiantuntijoiden kirjoittama
sähköinen käsikirja matkailijan ter
veyteen liittyvistä aiheista. Se sisältää
muun muassa maakohtaisen luettelon
rokotussuosituksista, -vaatimuksista
ja malarianehkäisystä. Matkailijan

Kunkin rokotteen tarve arvioidaan
yksilöllisesti ottaen huomioon
matkakohde, matkan luonne,
matkan pituus ja matkailijan ikä sekä
terveydentila.

terveysoppaan sivuille pääsee myös
Rokotustieto.fi-sivuston matkailuo
sion kautta.
A-hepatiitti -rokotus
suojaa hepatiitti A -viruksen aiheut
tamalta maksatulehdukselta. Tar
tunta saadaan viruksen kontami
noimasta ruuasta tai vedestä tai
altistumalla sairastuneen ulosteelle
esimerkiksi likaisten käsien tai WC:n
kautta. A-hepatiitti on hyvin yleinen
maailmassa.z
Hepatiitti B on veri- ja sek
siteitse tarttuva virusmaksatuleh

dus. Osalle sairastuneista kehittyy
myöhemmin krooninen hepatiitti,
maksakirroosi ja maksasyöpä. Taval
linen lomamatkailija ei yleensä tar
vitse rokotusta, mutta jos matkustaa
riskialueelle työhön, jossa on veri
altistuksen mahdollisuus (esimer
kiksi terveydenhuoltoala), tai oles
kelee pidempään tai useasti alueella,
jossa hepatiitti B:tä esiintyy, kannat
taa ottaa rokote. Suomessa on saata
vana yhdistelmärokote A- ja B- hepa
tiitin samanaikaiseen ehkäisyyn, ja
moni matkailija ottaakin sen.

Rokottamisen sääntöjä:
• Rokotteiden suositeltuja annosvälejä ei pidä lyhentää, mutta
pidemmästä annosvälistä ei ole haittaa. Rokotussarjaa ei
tarvitse aloittaa alusta vaan jatketaan siitä, mihin on jääty.
• Ylimääräisestä rokoteannoksesta ei ole haittaa. Jos on
epävarmaa, onko aiemmin rokotettu, rokotetaan uudestaan.
• Kaikkia rokotteita voi antaa samanaikaisesti. Rokotteen,
joka ei sisällä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, voi antaa
millä aikavälillä tahansa muiden rokotteiden kanssa. Eläviä
heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet tulee
antaa keskenään joko samana päivänä tai vähintään neljän
viikon välein.
• Matkailijan rokotteen kohdalla tehosteannos kannattaa
antaa vasta ennen seuraavaa matkaa riskialueelle.
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Erityisesti A ja B hepatiitti -roko
tusten kohdalla kysytään usein, miten
toimitaan, jos sarja on aloitettu vuosia
sitten ja jäänyt kesken. Rokotesarjaa
ei tarvitse aloittaa alusta vaan jatke
taan siitä mihin jäätiin. Rokotesarjan
kahden peräkkäisen rokotteen väli ei
saa olla suositeltua lyhyempi, mutta
pidemmästä välistä ei ole haittaa.
Keltakuume on hyttysten välit
tämä vakava, usein kuolemaan joh
tava virustauti. Sitä esiintyy Afrikan
ja Väli- ja Etelä-Amerikan trooppi
silla alueilla. Keltakuumerokotusta
suositellaan matkustettaessa näille ris
kialueille. Jotkut Afrikan maat vaa
tivat kaikilta maahan tulevilta todis
tuksen rokotuksesta. Tavallisempaa
on, että rokotus vaaditaan heiltä,
jotka saapuvat maista, joissa keltakuu
metta esiintyy tai ovat tehneet välilas
kun sellaiseen maahan. Jokaisen maan
rokotustodistusvaatimukset löytyvät
Matkailijan terveysoppaan maakoh
taisesta luettelosta. Keltakuumero
kote on elävä heikennetty rokote joten
sen antaminen raskaana olevalle, iäk
käälle tai lääketieteelliseen riskiryh
mään kuuluvalle pitää harkita tapaus
kohtaisesti.
Puutiaisaivotulehdusta
esiintyy Baltiassa, Venäjällä, KeskiEuroopassa sekä Ruotsin ja Ahve
nanmaan saaristossa. Se tarttuu puu
tiaisen eli punkin välityksellä. Vaikka
se on useimmiten lievä, jopa oiree
ton kuumetauti, johtaa pieni osa tar
tunnoista vaikeaan aivotulehdukseen.
Rokotetta harkitaan matkailijoille,
jotka viettävät matkallaan paljon
aikaa luonnossa lumettomana aikana.
Rokotteen lisäksi suojautuminen pun
keilta vaattein ja karkottein on tärkeää.
Japanin aivotulehdus on
hyttysen levittämä sairaus, jota esiin
tyy monissa Aasian maissa. Sekin on
useimmiten oireeton tai vähäoireinen,
mutta hyvin pieni osa tartunnoista
johtaa vaikeaan aivotulehdukseen.
Hyttysiltä suojautuminen on tärkeää.
Rokotetta suositellaan matkustettaessa
riskialueiden maaseudulle yli kuukau
deksi tai/ja mikäli liikutaan tautiris
kin aikaan paljon luonnossa. Aiemmin
käytössä oli kaksi eri rokotevalmis
tetta, nykyään enää yksi. Tällä het
kellä käytössä olevalla rokotteella voi
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jatkaa aikaisemmin käytössä olleella
rokotteella aloitettuja sarjoja. Perus
sarjan (kaksi annosta) jälkeen suositel
laan tehostetta 12 kuukauden kulut
tua. Tehoste kannattaa kuitenkin antaa
vasta, jos henkilö on matkustamassa
uudestaan tautiriskin alueelle. Toistai
seksi ei tiedetä, tarvitaanko lisätehos
teita ensimmäisen jälkeen.

Apteekin
muistilista
• Muistuta matkavakuutuksen
tärkeydestä.
• Turistiripulia ehkäistään
hyvällä käsihygienialla,
varomalla riskiruokia ja
juomalla vain pullotettua tai
keitettyä vettä.
• Hyvä käsihygienia suojaa
myös hengitystieinfektioilta.
• Probiooteista ei ole haittaa,
mutta niistä ei ole myöskään osoitettu merkittävää
hyötyä turistiripulin estämisessä.
• Onhan asiakas saanut
malarianestolääkityksen
lähtiessään malaria-alueelle?
Muistuta, että estolääkitystä
tulee jatkaa ohjeen mukaan
myös matkan jälkeen.
• Hyttysiltä suojautuminen
on aina tärkeää. Pitkähihaisilla ja -lahkeisilla vaatteilla
peitetään iho, ja paljaille
alueille levitetään hyttyskarkotetta. Parhaiten tutkittuja
ovat DEET:ä ja ikaridiinia
sisältävät hyttyskarkotteet.
Käytännön ohjeita hyttyssuojautumisesta löytyy
sivustolta www.fsih.fi –>
matkailijan ohjeet.
• Matka-apteekki mukaan.

Lavantauti- ja meningokokkirokotteita suositellaan
matkailijoille oleskeltaessa yli kaksi
viikkoa riskialueilla tavallisten turis
tikohteiden ulkopuolella. Lavantauti
rokotteita on kaksi: pistettävä inakti
voitua taudinaiheuttajaa sisältävä tai
suun kautta otettava, elävää heikennet
tyä taudinaiheuttajaa sisältävä. Myös
kolerarokote otetaan suun kautta. Sitä
suositellaan lähinnä pitkäksi aikaa
alhaisen hygienian maihin matkusta
ville, esimerkiksi pakolaisleirin työn
tekijöille. Rokotetta ei mielellään oteta
samana päivänä peroraalisen lavantau
tirokotteen kanssa.
Rabies (eläimen raivotauti, ihmi
sellä vesikauhu) on sairaan nisäk
kään syljestä pureman tai rikkinäi
sen ihon/limakalvon kautta tarttuva
aina kuolemaan johtava aivotulehdus.
Sitä esiintyy lähes kaikkialla maail
massa Pohjoismaiden ja Länsi-Euroo
pan ulkopuolella. Koska sen itämis
aika on pitkä, voidaan tartunnan
eteneminen oireiseksi taudiksi estää
toimimalla oikein pureman jälkeen.
Haavan puhdistamisen jälkeen pitää
antaa vasta-ainetta ja aloittaa rokote
sarja, johon kuuluu 4–5 annosta 2–4
viikon aikana. Sarja aloitetaan mat
kakohteessa ja sitä jatketaan tarvitta
essa kotimaassa. On myös mahdollista
ottaa ennaltaehkäisevä kolmen annok
sen rokotesarja. Silloin pureman sat
tuessa ei tarvita vasta-ainetta, vaan
ensiavun jälkeen riittää kahden lisä
rokoteannoksen sarja.

Erityisryhmien rokottaminen
Mikäli henkilö sairastaa jotain perus
tautia tai on raskaana, on rokotus
suojasta huolehtiminen erityisen
tärkeää. Monet vastustuskykyä heiken
tävät sairaudet (kuten syöpä ja reuma
taudit), korkea ikä sekä raskaus altis
tavat tavallista vaikeammalle taudille.
Ikävä kyllä rokotteen suojateho saat
taa erityisesti iäkkäillä ja perussairailla
olla muita huonompi. Parasta olisi,
jos rokotussuojasta huolehdittaisiin
ennen raskautta ja perussairauksien
kohdalla silloin, kuin tauti on mahdol
lisimman vakaassa vaiheessa ja lääki
tys keveimmillään. Raskaana olevien
tulisi välttää matkustamista esimer
kiksi keltakuume- ja malaria-alueille.

Kun pohditaan erityisryhmiin kuulu
vien rokottamista eläviä heikennettyjä
mikrobeja sisältävillä rokotteilla, tulee
tarkkaan punnita rokotteen hyödyt ja
haitat. Sen sijaan muut rokotteet ovat
turvallisia, ja ne tulee antaa silloin kun
ne katsotaan tarpeellisiksi.

Matkailuterveys on muutakin
Suomalaisten matkailijoiden yleisim
mät terveysongelmat ovat turistiripuli
ja hengitystieinfektiot. Influenssaa voi
ehkäistä rokotteellakin, mutta tavalli
selta nuhakuumeelta eli ”flunssalta”
voi yrittää suojautua vain hyvällä
käsihygienialla ja välttämällä sairastu
neiden seuraa. Turistiripulin ehkäise
miseksi ei ole olemassa rokotetta eikä
probiooteista ole osoitettu olevan
hyötyä. Ainoa keino on valita ruuat ja
juomat huolellisesti. Ilman matkava
kuutusta ei pidä matkustaa ja matka
vakuutuksen ehdot on syytä tarkistaa
ennen matkaa.

Suomalaisten matkailijoiden
yleisimmät terveysogelmat ovat
turistiripuli ja hengitystieinfektiot.

Joitakin hyttysien ja punkkien levit
tämiä tauteja vastaan on olemassa
rokote, mutta hyttyset ja punkit levit
tävät myös monia muita tauteja, jonka
takia hyttysiltä suojautumiseen kan
nattaa kiinnittää huomiota ympäri
vuorokauden. Yksi vaarallisimmista
hyttysten levittämistä taudeista on
malaria, jonka riski on suurin Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa. Sinne ei kos
kaan pidä matkustaa ilman asianmu
kaista estolääkitystä.

Myöskään turvallisuusasioita ei
pidä unohtaa. Matkalla onkin syytä
pitää mukana talonpoikaisjärki, koh
tuullisuus alkoholinkäytössä ja varo
vaisuus liikenteessä. ◊
Lisätietoa:
www.thl.fi > rokottaminen
www.thl.fi > matkailuterveys
www.dsih.fi > matkailijan ohjeet (Printattavia
suomalaisten asiantuntijoiden tekemiä
käytännönläheisiä ohjeita.)
www.rokotustieto.fi
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Anna palautetta
lehdestä
ja voita
pelago-polkupyörä

Mukana Galenos!

JOKO SINUL

LAKIN ON OM

MEDICAL

KOULUTUSMU

LLISTUS

Kaikki erikoistumisk
oulutuksen
uudistuksesta.

TIETOA TYÖN

OHESSA

Tutkimusyhte
istyö on uusi ja
mielenkiintoinen
tapa saada tietoa.

A

Jokainen numero on uusi
mahdollisuus osallistua.

Vastaaminen
on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen
www.mcipress.fi/farmasia
2. Merkitse numerosarja 785362
3. Tämän jälkeen pääset
lukijakyselyyn klikkaamalla
Lähetä-painiketta.

Onnea arvontaan!
TÖIHIN ULKO

MAILLE?

Ammattipätevyysdi
rektiivi
yhtenäistää vaatim
ustason.

Arvottava palkinto
on noin 600 euron
arvoinen Pelago
Brooklyn -polkupyörä.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden
ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI
Press Oy:n 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 2016. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 1.8.2016.
Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
Syksyn lukijapalkinnon Apple Watch -älykellon voitti
Diacor-lehden 2. numeron lukija Hannele Spring.
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tapahtumat
Palstalla kerrotaan alan
koulutuksista ja tapahtumista

Farmasialiiton apurahoja haettavina

			

Hakukuulutus: Suomen
Farmasialiiton ammatilliset
apurahat 2016

Hakukuulutus: Suomen
Farmasialiiton opiskelijaapurahat 2016

Suomen Farmasialiitto julistaa jäsentensä haettavaksi
apurahoja tai avustuksia käytettäväksi farmaseutin,
proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen
jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen koulutukseen,
tutkimus- ja julkaisutoimintaan, seminaareihin ja
kongresseihin, osallistumismaksuihin ja matkoihin.
Oma aktiivinen panos koulutustapahtumassa on
toivottavaa.

Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa
ajalla 1.1.– 31.12.2016 ulkomailla suoritettaviin,
tutkintoon kuuluviin opintoihin.

Apurahoja jaetaan enintään 7 000 €. Apurahaa ei
myönnetä samalle henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena.
Hakijan tulee olla liittynyt Farmasialiittoon vähintään
puoli vuotta ennen apurahan myöntämistä. Apuraha on
henkilökohtainen. Apurahan saajan tulee toimittaa raportti
Farmasialiiton apurahan käytöstä.
Hakulomake on löydettävissä Farmasialiiton verkkosivujen
jäsenalueelta (kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla) tai
farmaseuttisen toimikunnan sihteeriltä sähköpostilla
pyydettäessä. Hakemuksen tulee sisältää erillinen tulo- ja
menoarvio, jota tarvittaessa tulee täydentää hakuaikana,
jos hakijalle myönnetään muita apurahoja samaan
tarkoitukseen.

Hakuaika alkaa 1.2.2016 ja hakemus liitteineen tulee
toimittaa viimeistään 31.3.2016 farmaseuttisen
toimikunnan sihteerille sähköpostilla heidi.jantti@
farmasialiitto.fi tai postitse
Suomen Farmasialiitto ry/apurahat
Mäkelänkatu 2 A, 3. krs
00500 Helsinki

www.farmasialiitto.fi

Apurahoja jaetaan enintään 5 000 €. Apurahan saamisen
edellytyksenä on, että hakija on liittynyt Farmasialiiton
jäseneksi vähintään kuusi kuukautta ennen apurahan
hakuajan alkamista. Apurahaa ei myönnetä samalle
henkilölle kahtena peräkkäisenä vuotena. Apuraha on
henkilökohtainen.
Hakulomake on löydettävissä Farmasialiiton verkkosivujen
jäsenalueelta (kirjautuminen Fimnet-tunnuksilla) tai
opiskelijavaliokunnan sihteeriltä sähköpostilla pyydettäessä.
Hakulomakkeeseen tulee liittää erillinen tulo- ja menoarvio.

Hakuaika alkaa 1.2.2016 ja hakemus liitteineen
tulee toimittaa viimeistään 29.4.2016
opiskelijavaliokunnan sihteerille sähköpostitse
osoitteella heidi.jantti@farmasialiitto.fi tai postitse;
osoitteella
Suomen Farmasialiitto/apurahat
Mäkelänkatu 2 A 3. krs,
00500 Helsinki
Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi. Lisätietoja saa opiskelijavaliokunnan sihteeriltä

heidi.jantti@farmasialiitto.fi tai p.044 777 9052.

Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä viimeistään
kesäkuun 2016 loppuun mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä viimeistään
toukokuun 2016 loppuun mennessä.
Lisätietoja saa farmaseuttisen toimikunnan sihteeriltä

heidi.jantti@farmasialiitto.fi tai p. 044 777 9052.
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KOULUTUSKUTSU
Tervetuloa Farmasialiiton jäsenet
Farmasialiiton ja Orion Pharman yhteiseen koulutusiltaan tiistaina 12.4.2016.
Koulutuksen aiheena ovat Muistisairaudet ja muistipotilaan kohtaaminen.

Koulutuksen ohjelma ja aikataulu
klo 17.15

Ruokailu (ruokaisa salaatti ja kahvi) sekä
tutustuminen Orionin ständiin

18.00

Tervetuloa
Farmasialiitto ja Orion Pharma

18.30	Muistisairaudet
Merja Hallikainen, neurologian erikoislääkäri, LT,
tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto

19.30

Kahvitauko / Tutustuminen Orionin ständiin

19.45

Elekieli tukena vai tukkona?!
Tuija Piepponen, näyttelijä/kouluttaja,
	Isoacca Tuotanto Oy
20.45

Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikkakunnat ovat:
Helsinki (päälähetyspaikkakunta), Tampere, Lahti, Lappeenranta, Kouvola, Turku, Pori, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Oulu
ja Kajaani. Tarkemmat tiedot paikoista ilmoitamme myöhemmin.
Koulutusillan luennot videoidaan koulutuspaikkakunnille. Kaikilta paikkakunnilta on mahdollisuus lähettää kysymyksiä on-line.
Tervetuloa!
		
Koulutus		
Kirsi Kvarnström				Sanna Valasmo-Lunkka		
terveisin
			
puheenjohtaja, Farmasialiitto			
markkinointijohtaja, Orion Pharma

farmasialiiton yhteystietoja
Puheenjohtaja, proviisori
Kirsi Kvarnström
050 368 9187

Järjestöasiamies, tradenomi
Joonas Rantanen
050 407 4876

Toiminnanjohtaja, OTM
Mika Leppinen
050 373 5716

Opiskelija-asiamies, farmaseutti
Heidi Jäntti
044 777 9052

Koulutus- ja työvoimapoliittinen
asiamies, proviisori
Sanna Passi
050 466 7575

Viestintäpäällikkö, FM
Riina Law
040 822 1721

Jäsenpalvelut
029 7010 1090 (arkisin klo 9–12)
Työsuhdeneuvonta
029 7010 1091 (arkisin klo 9–12)
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi
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muistatko?

Olipa kerran

Teksti MINNA RINNE | Kuvat WIKICOMMONS

T

änä vuonna on kulunut yhteensä 119
vuotta Suomen ensimmäisen farmasian
laitoksen perustamisesta. Tammikuun
26. päivä vuonna 1897 Suomen suur
ruhtinas Nikolai II antoi "Keisarillisen
Majesteetin Armollisen asetuksen farmasiantukija opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa", jonka seu
rauksena ensimmäinen farmaseuttinen oppilaitos
perustettiin Helsingin yliopiston yhteyteen.
Ennen yllä mainittua opetusasetusta koulut
tautumien oli tapahtunut apteekeissa, joissa val
litsi eurooppalaisille kaupunkiammateille tyypil
linen oppilas–kisälli–mestari-asteikko. Samaan
asteikkoon pohjautuivat myös ensimmäiset ope
tusta koskevat säädökset: farmasian oppilas–far
maseutti–proviisori–apteekkari.
Kuvio ei toki ole aivan näin yksinkertainen.
Aluksi yliopisto-opetusta annettiin vain provii
soreille, eikä farmaseuttisella oppilaitoksella ollut
täysivaltaista asemaa yliopistossa. Farmaseutti
nen koulutus olikin enemmän ammatillista aina
vuoteen 1938, jolloin farmasian laitos päätettiin
erottaa lääketieteellisestä tiedekunnasta erilliseksi
yksikökseen, ja farmaseuttien koulutuksesta ja opin
tojen kulusta määrättiin entistä täsmällisemmin.
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Farmaseuttisia tieteitä pidettiin kuitenkin sovelta
vina, eikä tieteellisiä jatkotutkintoja pidetty välttä
mättöminä – laitos ei esimerkiksi saanut tarkastaa
tohtorinväitöskirjoja.
60-luvulla Helsingin yliopiston farmasian lai
tos siirtyi osaksi filosofisen tiedekunnan mate
maattis-luonnontieteellistä osastoa. Tutkinto
järjestelmään lisättiin virkatutkintojen rinnalle
farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tut
kinnot. Vuosikymmentä myöhemmin proviisorin
tutkinnosta päätettiin tehdä alan perustutkinto.
Farmaseutin tutkinnosta sen sijaan tuli yliop
pilaspohjainen opistotason tutkinto, joka "käy
tännön syiden ja perinteiden vuoksi" päätettiin
kuitenkin suorittaa yliopiston tiloissa – kunnes
vihdoin vuonna 1994 farmaseutin tutkinnosta
tehtiin korkeakoulututkinto. Vuotta myöhem
min muutettiinkin Viikin uuteen tiedepuistoon.
1.1.2004 matemaattis-luonnontieteellisen tie
dekunnan farmasian laitoksesta muodostettiin
lopulta oma, itsenäinen tiedekuntansa. ◊
Lähteet: Eila Virkkunen: Farmasian ammatillinen kenttä
muuttuvassa sairaalassa (2008); www.helsinki.fi/farmasia/
tietoa/historia.htm

Olipa kerran
kuiva ja kiristävä iho.
Uusi Ceridal Voide hoitaa kuivaa ihoa tarkoin
valituilla ja kliinisesti testatuilla ainesosilla.
Se pitää ihon pehmeänä päivästä
toiseen ja antaa sille suojaa.
VOITA KUIVAN IHON HAASTE:
www.ceridal.fi
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Ihollesi läpi elämän.

SUOMEN

