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Nauti liikkumisesta ja aktiivisesta elämästä. Voltaren Forte on 
täsmälääke, joka vaikuttaa suoraan kipualueelle. Se lievittää kipua, 
vähentää tulehdusta ja edistää kehon paranemista jopa 12 tunnin 
ajan. Näin sinulla on jälleen yksi syy vähemmän jäädä paikoillesi.

VOLTAREN FORTE ON 
12 TUNNIN TÄSMÄHOITO NIVELKIVUN 
JA NIVELRIKOSTA JOHTUVAN KIVUN HOITOON.

Voltaren Forte (diklofenaakki) geeli yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun ja 
yli 18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin 
välein (mieluiten aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille 
tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen 
aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana sekä imetysaikana vain lääkärin määräyksestä. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä 
lieviä ja ohimeneviä antokohdan ihoreaktioita. Hyvin harvoin voi esiintyä allergisia reaktioita. Jollei kiputila parane tai se pahenee viikon käytön jälkeen, 
käänny lääkärin puoleen. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. 
Valmisteyhteenvetolyhennelmä 28.2.2017. Perustuu 28.12.2016 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Lisätiedot: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland 
Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 0800 77 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com.  5/2017 CHFIN/CHVOLT/0018/17
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Farmasialiiton synty heijasteli aikansa yleistä kehitystä. 
1900-luvun alkupuolella ammatillinen järjestäytyminen 
oli käynnissä monilla aloilla, ja tiennäyttäjinä toimivat 
työläis- ja opiskelijapiirit. Kuitenkin vasta Venäjän vallan-

kumouksen jälkeen yhdistysten perustaminen tuli sallituksi. 
Farmasialiiton perustamisvuonna 1917 maassamme oli 805 

proviisoria ja farmaseuttia. Heistä jäseneksi liittyi perustavassa 
kokouksessa ”512 eri osissa maata apteekkialalla palvelevaa 
henkilöä” ja ensimmäiseen hallitukseen, silloiseen johtokuntaan 
valittiin sekä proviisoreita, farmaseutteja 
että farmasian kandidaatteja. Suomen 
Farmasialiitto oli syntynyt.

Proviisorien ja farmaseuttien ansio-
taso oli 100 vuotta sitten erittäin huono, 
ja proviisorien oli muun muassa vaikeaa 
mennä naimisiin, perustaa perhettä ja 
elättää sitä silloisella palkalla. Työaika 
oli pitkä, eikä yksityiselämään ollut aikaa 
varsinkaan maalaispaikkakunnalla. Kol-
manneksella proviisoreista ja farmasian 
oppilaista ei ollut ollenkaan vuosilomaa, 
ja farmaseuttien kohdalla vuosilomatto-
mien luku oli vieläkin korkeampi. Yhteistä 
liittoa tarvittiin, jotta paremmat työolot voitiin saavuttaa. Farma-
sialiitto saavutti asettamansa tavoitteet, ja uusi ammattiliitto oli 
näyttänyt voimansa. 

KUN KATSOO TAAKSEPÄIN liiton historiaa, voi todeta, että kaik-
kea Farmasialiiton edunvalvontatyötä on johtanut vahva punai-
nen lanka – jäsenen paras. Sadassa vuodessa työolot ovat paran-
tuneet ja vuosilomat ovat aivan eri luokkaa kuin 1900-luvun 
alkupuolella. Silti vahvaa farmaseuttien ja proviisorien edun-
valvojaa tarvitaan edelleen. Ilman yhteistä rintamaa ja yhteistä 
edunvalvojaa jokainen joutuisi neuvottelemaan työehtonsa yksin, 
aivan kuten oli 100 vuotta sitten. Syksyn työmarkkina neuvottelut 
eivät tule olemaan helpot, ja parannettavaa työelämän saralla on 
vielä paljon. Farmasialiitto on kuitenkin sadan vuoden edunval-
vontatyöllä saavuttanut arvostetun aseman niin yhteistyökump-
paneiden, päättäjien kuin neuvottelukumppaneidenkin keskuu-
dessa. Tästä on hyvä jatkaa.

Kädessäsi on Farmasialiiton 100-vuotis juhlajulkaisu, joka 
peilaa pitkää edunvalvontahistoriaamme. Toivottavasti viihdyt 
sen seurassa. Perustamiskokouksen motto ”yksi kaikkien ja kaikki 
yhden puolesta” on edelleen ajankohtainen, kun astumme nyt 
yhdessä seuraavalle sadalle vuodelle. Farmasialiittoa tarvitaan!

Farmasialiittoa tarvitaan!

Kirsi Kvarnström 
puheenjohtaja

Ilman yhteistä rinta-
maa ja yhteistä edun-
valvojaa jokainen jou-
tuisi neuvottelemaan 
työehtonsa yksin.
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NAPSITUT 100 VUODEN AJALTA

KANSAINVÄLISIÄ TUULIA
Kansainvälistä yhteistyötä on Farma-
sialiitossa tehty ennenkin. 

Pohjoismaalaiset vieraat toivo-
tettiin tervetulleeksi Helsinkiin 10.  
Pohjoismaiseen apteekkari- ja farma-
seuttikokoukseen 25.–26. kesäkuuta 
1964.

Tieteellisen ohjelman lisäksi seura-
laisille oli omaa ohjelmaa: esimerkiksi 
lounas hotelli Palacessa ja linja-auto-
retki Porvooseen. 

Arvovieraita kestittiin asiaankuu-
luvasti: kaikki osallistujat kutsuttiin 
Helsingin kaupungin isännöimään 
vastaanottoon kaupungintalolle, ja 
kokous päättyi juhlaillalliseen Kalasta-
jatorpassa,  asuna ”juhlapuku pienois-
kunniamerkein”. 

LIITTOVALTUUSTOSTA 
YLIN PÄÄTTÄVÄ ELIN

Farmasialiiton säännöt muuttuivat 
vuonna 1993. 

Seitsemännessä liittokokouksessa 
päätettiin yksimielisesti, että jatkossa 
liiton ylin päättävä elin on liittoval-
tuusto, joka kokoontuu kahdesti 
vuodessa. Liittovaltuustoon jokainen 
jäsenyhdistys saa yhden kiintiöpaikan 
ja jokaista alkavaa 200 jäsentä kohden 
yhden valtuustopaikan.

Lisäksi proviisoreille oli erikseen 
yhdeksän vain heille kiintiöityä paikkaa. 

”Säännöissä on lisäksi turvalauseke, 
jonka mukaan liittovaltuuston varsinai-
seksi jäseniksi on valittava vähintään 
22 farmaseuttia, 12 proviisoria ja 2 
opiskelijaa”, kertoo Semina-lehti liitto-
kokouksen päätöksistä.

LÄÄKEKORVAUSLUOKAT UUSIKSI  
– PERUSTELUT EIVÄT RIITTÄVIÄ
Sosiaali- ja terveysministeriö esitti vuonna 1986, että lääkkeiden 
korvausluokkia ja korvausperusteita muutettaisiin. 

Ministeriön mukaan uudistuksen lähtökohtana on, että lääkkeitä 
määrättäessä sama tai parempi hoidollinen teho saavutettaisiin 
yhteiskunnan näkökulmasta halvemmilla kustannuksilla. Lisäksi 
uudessa järjestelmässä voitaisiin korvattavuutta määriteltäessä 
ottaa paremmin huomioon lääkkeen tarpeellisuus että taloudelli-
suus. 

Farmasialiitto otti tiukasti kantaa esitykseen ja julkaisi oman 
lausuntonsa. Liiton mielestä esityksen perustelut ovat puutteellisia 
ja ristiriitaisia. Merkittävänä puutteena esityksessä Farmasialiitto 
pitää sitä, ettei siitä selviä, mitkä lääkeryhmät tulisivat uusiin kor-
vausluokkiin. 

”Esityksestä ei selviä, tulisiko ehdotettu järjestelmä todella 
oikeudenmukaisesti parantamaan vakuutettujen asemaa”, liitto 
perustelee lausunnossaan.
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Vaikuta lehden sisältöön  
ja osallistu arvontaan
MISTÄ HALUAISIT LUKEA Farmasia-lehdestä?   
Missä olemme epäonnistuneet, mikä taas on mennyt hyvin? 
Vastaa lyhyeen verkkokyselyyn alle viidessä minuutissa. 
Vastaaminen onnistuu myös mobiilissa. 
lukijakysely.fi/farmasia
Kyselyyn vastanneiden kesken 
arvotaan Pauligin Cupsolo ByMe 
-kapselilaite ja siihen sopivia   
kaakao- ja kahvijuomakapseleita. 
Trendikkään mattamusta kapselilaite 
mahtuu pieneenkin tilaan.

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Otavamedia 
OMAn tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua 
kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, 
mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa 
kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka 
ilmestyvät syyskaudella 2017. Palkinnon arvontaan 
osallistuvat kaikki vastanneet. Voittajalle ilmoitetaan 
sähköpostitse tai kirjeitse.

FARMASIALIITTO 
 100 VUOTTA – JUHLA JÄSENILLE

 
7.10.2017 klo 18.30 alkaen 

(Ovet avautuvat klo 17.30.) 
Marina Congress Center Helsinki 

Illalliskortti 70 euroa. 
Ilmoittautuminen 15.9. mennessä www.farmasialiitto.fi/tapahtumasivu

Tilaisuuden pukukoodi on tumma puku.

EPÄASIALLISEEN 
MAINONTAAN 
PUUTUTAAN?
Apteekkiasetus muuttui vuonna 
1964. 

Siinä määrättiin muun muassa, 
että lääkintöhallitus voi peruuttaa 
farmaseuttisen erikoisvalmisteen 
myyntiluvan, ”Jos  erikoisvalmis-
teen mainonta on epäasiallista tai 
houkuttelee yleisöä tarpeettomaan 
lääkkeiden käyttöön taikka antaa 
erheellisen tai liioitellun kuvan 
valmisteen koostumuksesta, alku-
perästä tai lääkkeellisestä merkityk-
sestä”
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TÄRKEÄ 

ILMOITUSKANAVA

Farmasia-lehteä edeltänyt Semina-julkaisu 

kiinnosti alusta alkaen myös ilmoittajia, ja 

lehdessä mainostettiin ajan tärkeitä tuotteita 

apteekkilaisille. 

Nämä mainokset on poimittu vuoden 

1918 julkaisuista. 

 ”Suosikaa niitä toiminimiä, jotka 

ilmoittavat Seminassa!”

8 FARMASIA  4 2017



TEKSTI SALLA SALOKANTO  |  KUVA AKSELI MURAJA
HÄN

LEA TUOMAINEN

• Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten johtaja
• Farmaseutti 1986, proviisori 1992
• Moniammatillisen asiakastyön työn ohjaajakoulutus 2009
•  Työyhteisösovittelijakoulutus 2014
• Vuoden Proviisori 2005, Itä-Suomen yliopiston Vuoden esimies 2017
•  Erilaisia luottamustoimia, muun muassa Farmasialiiton Farmaseuttisessa toimikunnassa
•  Perhe: Puoliso ja kaksi aikuista tytärtä
•  Harrastukset: Marjastus, sienestys, pienriistan metsästys, jääkiekon (erityisesti 

KalPan kotipelien) seuraaminen, rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja Harley Davidsonin 
takapenkillä matkustaminen.

TOIVON, ETTÄ KLIINISEN farmasian ala 
kehittyisi kohti monipuolisia palveluita 
ja yrittäjyyttä. Esimerkiksi mobiilin 
kautta ja etänä tarjottaville palveluille 
on jatkossa varmasti kysyntää. Potilaan 
kohtaamista ja ammatillisen kokemuk-
sen tuoma perspektiiviä ei kuitenkaan 
pidä unohtaa, määrittää Itä-Suomen 
yliopiston koulutus- ja kehittämispal-
velu Aducaten johtaja Lea Tuomainen.

Tuomaisen mukaan farmasistin 
kannattaakin hankkia osaamista ainakin 
yrittäjyys- ja liiketoiminta-asioissa, 
johtamistaidoissa ja teknologiassa.

– En tarkoita, että pitäisi ruveta 
koodaamaan, mutta täytyy ymmärtää, 
kuinka farmasian palvelut ja teknolo-
gian voisi liittää toisiinsa.

Lea Tuomainen pohjaa arvionsa 
pitkään uraansa. Hän on seurannut 
kliinisen farmasian kehitystä aitio-
paikoilta pitkään, ja hän on myös 
vaikuttanut farmasian kehitykseen. 
Aducaten johtamisen lisäksi hän vastaa 
edelleen hyvinvoinnin ja terveyden 
liiketoiminta-alueesta. Koulutussuun-
nittelijana hän on ollut kehittämässä 
etenkin farmasian pitkäkestoisia kou-
lutuksia suunnitelmasta toteutukseen 
asti. Tuomaisen käsialaa ovat olleet niin 
työttömille farmaseuteille suunnattu 
apteekkityöhön paluukoulutus, farma-
seuttien täydennyskoulutusohjelma, 
Apteekkifarmasian PD -opinnot ja 
farmasian muuntokoulutus.

Viimeisimpänä Tuomainen on ollut 
tuomassa maahan lääkehoidon koko-
naisarviointikoulutusta (LHKA). Ajatus 

noudettiin Australiasta asti, ja LHKA:n 
pilottikoulutus oli aikanaan Tuomaisen 
käsialaa yhdessä silloisen TIPPA-ryh-
män kanssa. 

– LHKA on loistava esimerkki siitä, 
mitä alalla voidaan saada aikaan, jos 
vaan halua ja tahtoa löytyy, Tuomainen 
summaa.

Kaikki aika ei kuitenkaan kulu 
johtaessa tai kehittäessä: Tuomainen 
tekee aktiivisesti myös esimerkiksi 
työnohjaus ta ja työyhteisösovittelua. 

–Ja kyllä minä edelleen myös 
opetan ammattikorkeakouluissa sai-
raanhoitajille lääkkeen määräämistä, 
Tuomainen kertoo. 

Koulutukseltaan Lea Tuomainen 
on proviisori, ja Farmasialiitto on 
palkinnut hänet kaikkien aikojen 
ensimmäisenä Vuoden Proviisorina 
vuonna 2005. Koulutus on ollut hyvä 
pohja uralle. Lääkealan koulutus-
suunnittelijan tehtävät 
olivat suoraan pro-
viisorin alaa, ja 
koulutus 

tukee myös nykyistä, kokonaisvaltaista 
johtajan tehtävää.

– Farmasian osaamisesta näyttää 
olevan monenlaiseen tehtävään. Alan 
perusosaaminen on kivijalka, jonka 
päälle voi rakentaa mitä vain, Tuomai-
nen toteaa.

Kohti mobiilipalveluita
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HUUMESKANDAALI 80-LUVULLA

Niin sanottu Dolorex-juttu tuli julkisuuteen 

keväällä 1980. Suuri määrä katukaupassa liikku-

neita Dolorex-tabletteja oli peräisin resepteistä, 

joita useat lääkärit olivat kirjoittaneet tuhansille 

henkilöille. Tiedotusvälineet kertoivat eräiden 

lääkäreiden Dolorex-väärinkäytöstä, ja samalla 

tulilinjalle joutui apteekkihenkilökunta. Seminassa 

aiheesta kirjoitettiin ahkerasti, muun muassa Kirsti 

Jormalainen numerossa 10/1980:

”Totta asiassa on se, että lääkärit toistuvasti 

laiminlyövät reseptien kirjoittamisesta annettuja 

märääyksiä ja että apteekit eivät aina onnistu 

tavoittamaan lääkäriä korjauksen aikaansaami-

seksi. Tällöin on voitu toimittaa resepti, jossa esim. 

potilaan kotiosoite ei ole lääkärin omakätisesti 

kirjoittama. Jos apteekeilla ei ole ollut syytä epäillä 

väärinkäyttöä, näitä vaillinnaisesti kirjoitettuja 

reseptejä on toimitettu siksi, että potilas ei joutuisi 

kärsimään. Kuitenkaan, mikä tärkeintä, näillä vaillin-

naisilla resepteillä, joista lääkintöhallitus käyttää 

ilmaisua ”apteekkien laiminlyönnit”, ei ole todettu 

olevan mitään yhteyksiä Dolorex-väärinkäytöksiin.”

SOTILASFARMASIA 1940
”Arvoisa farmasiakunnan jäsen.

Kuten päivälehdissä olleista selos-
tuksista ilmenee, perustettiin Helsin-
gissä 22.9.40 Sotilasfarmaseuttinen 
yhdistys, minkä tarkoituksena on toimia 
Suomen puolustuslaitoksen hyväksi 
silmälläpitäen sotilasfarmaseuttisia 
etuja ja pyrkimyksiä. Yhdistyksen 
jäseneksi voi sen sääntöjen 3 §:n 
mukaan liittyä »kaikki puolustusvoi-
missa palvelleet, palvelevat taikka sen 
reserveihin kuuluvat farmasiakunnan 
jäsenet» t.s. jokainen asevelvollinen, 
reserviin ja nostoluokkaan sekä Lotta-
Svärd yhdistykseen kuuluva apteekkari, 
proviisori, farmaseutti ja oppilas.”

FARMASIALIITON PERUSTAMINEN 1917
Samana vuonna kuin Suomi itsenäistyi, perustettiin myös 
Farmasialiiton edeltäjä, Suomen Farmaseuttiliitto. Provii-
sori T. Skogterin alustus avustusrahaston perustamisky-
symyksestä perusteli rahaston perustamista seuraavasti 
(11.5.1917):

”Ensimmäinen tehtävä, mikä sillä avustusrahastolla, 
joka olisi perustettava,  olisi toistaiseksi  olla liiton jäsenten 
tukena ensimmäisissä työttömyyden tapauksissa ja yleensä 
antaa suurempaa taloudellista vankkuutta liiton toiminnalle.”

”Farmasia  

koulutusalana saa  

Helsingin yliopistossa  

enemmän näkyvyyttä ollessaan 

tiedekunta. Näkyvyys lisää  

mahdollisuutta vaikuttaa.”

Vastaperustetun Farmasian 

tiedekunnan dekaani Raimo  

Hiltunen Seminassa  

1/2004.

HYPPÄYS E-RESEPTIIN
Sähköinen lääkemääräys teki pitkään 
tuloaan, ja vuonna 2010 käynnistyivät 
viimein ensimmäiset pilotit. Farmasia-
lehdessä 5/2010 valotettiin e-reseptin 
tavalta ja kerrottiin Kotkan ja Turun 
piloteista.

”Onhan tämä ollut aika tuskallista. 
Viitehintajärjestelmän voimaantulo 
keväällä 2009 hidasti asioita, koska 
toimittajat joutuivat keskittymään 
siihen”, kertoi sosiaali- ja terveysminis-
teriön kehittämispäällikkö Anne Kallio.

Alusta asti e-resepti-hankkeessa 
kiinnitettiin erityisesti huomiota tieto-
turvan ja tietosuojan riittävään tasoon.
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JUHLATOIMIKUNNAN  
PUHEENJOHTAJALTA

Suomen Farmasialiiton juhlavuoden päätapahtuma, upea 
syntymäpäiväjuhlamme 7.10.2017, alkaa olla järjestelyjen 
puolesta loppusuoralla. Marina Congress Center Katajano
kalla valmistautuu tarjoamaan parastaan iloiselle juhla

väellemme. Mutta ennen kuin pääsemme sinne juhlimaan, voitai
siin muistella vähän menneitä.

2000luvun alussa aloittelin omaa liittouraani Helsingin jäsen
yhdistyksen hallituksessa. Katselimme yhdistyksen aikakirjoja ja 
totesimme, että kyllä 85vuotinen työ jäsenten hyväksi on sopiva syy 
järjestää kekkerit. Alkuperäinen suunnitelma oli siis järjestää juhla 
helsinkiläisille jäsenillemme, mutta toisin kävi. Liittohallitukseen 
meni tieto tästä suunnitelmastamme, ja siellä oltiin yksimielisiä 
siitä, että kyllä koko liitto on juhlansa ansainnut. Saimme tuolloin 
aikaiseksi komeat juhlat laivalle. Toimikuntamme ahkeroi ennen 
tuota tilaisuutta välillä yömyöhään, mutta jälki oli sen mukaistakin. 
Mukaan tälle juhlaristeilylle saatiin peräti 600 jäsentä. Laivalla jär
jestimme juhlanäyttelyn, runsaasti erilaisia luentoja, mukavia muis
teluita vuosien varrelta, upean gaalajuhlan sekä illallisen. Puheen
johtaja Bult toivotti vieraat tervetulleeksi laivalle. 

YSIKYMPPISET VUONNA 2007 jaoimme kahteen osaan. Keväällä 
oli kansallisoopperassa upea kutsuvierasjuhla ja syksyllä erillinen, 
isompi jäsenjuhla. Juhlapaikkana oli tuolloin tiedekeskus Heureka 
Tikkurilassa. Saimme jälleen kerran mukaan ison joukon jäse
niämme juhlistamaan pyöreitä vuosia. Juhlavieraat kanssani kät
teli puheenjohtaja Puumalainen. Juhlavuoden erikoisuutena olivat 
suurelle yleisölle avoimet asiantuntijaluennot, joita järjestimme 
ajankohtaisaiheista eri paikkakunnilla. 

Ysivitosia liitto ei virallisesti juhlinut, mutta me helsinkiläiset 
kyllä senkin edestä. Kokosin jälleen uuden toimikunnan suun
nittelemaan tilaisuutta. Saimme aikaiseksi upean illallisjuhlan 
hotelli Hiltoniin Helsingissä. Juhlapuheen piti kunniavieraamme, 
puheenjohtaja Silvennoinen. Sykähdyttävin hetki tuossa juhlassa 
oli, kun sain ojentaa farmaseutti Leena Junttilalle liiton 
kultaisen ansiomerkin. Mainittakoon, että Leena oli 
aikoinaan mukana ahkeroimassa noita 85vuotisjuh
lia kanssani ja että tuo prenikka tuli kuitenkin muista 
ansiokkaista teoista liiton hyväksi. 

100vuotisjuhlan tulee aikanaan avaamaan 
puheenjohtaja Kvarnström… ja muuta en tässä vai
heessa ohjelmasta vielä paljastakaan. Tulethan sinäkin 
mukaan juhlimaan kanssani! Ilmoittautuminen on jo 
käynnissä! Tervetuloa! 

Neljäs kerta – tasan sata! (110vuotisjuhlan 
suunnitelmista vastaa luultavasti jo joku muu…) 

Mika Lätti
juhlatoimikunnan 
puheenjohtaja

Vuosi vuodelta 
enemmän  
aihetta juhlaan

KANSANTERVEYSLAKI  
JA APTEEKKILAITOS
Vuoden 1971 Semina-lehden nume-
rossa 18 käsiteltiin hallituksen esitystä 
kansanterveystyön kehittämisen 
puitelaiksi. Kyseinen lakiesitys koski 
koko terveydenhuollon sektoria, josta 
oli aiemmin säädetty noin 15 erillisellä 
lailla. Arvatenkin Seminassa nousi 
esiin apteekkilaitoksen sijoittuminen 
kaavailtuun järjestelmään.

”Apteekeista ei lakiesityksessä 
puhuta mitään osittain ilmeisesti 
suunnitteilla olevista apteekkilaitok-
sen organisaatiomuutoksista johtuen. 
Osasyynä voi lisäksi olla se, että 
lääkehuollon osana toimiva apteek-
kilaitos on kehittymättömyydessään 
liiaksi eriytynyt terveydenhuollon 
suunnittelutyöstä, vaikka esim. 
terveysvalistustyön alueella yhteistä 
toimintakenttää on runsaasti.

Ajatus kunnallisesta apteekista 
tuntuu vieraalta. Kuitenkin on todet-
tava, että terveyskeskuksen joustava 
toiminta vaatii apteekin ja farmaseut-
tisen henkilökunnan sijoittumisen 
keskukseen. Apteekkilaitos, jolta 
puuttuu tehokas keskusorganisaatio 
on vaikeasti sijoitettavissa uuteen 
järjestelmään. – –”

20 PENNIÄ / KK
Liiton vuosikokouksen yhteydessä 
22.3.1964 perustettiin Farmaseuttisen 
henkilöstön työttömyyskassa. Puoli-
vuosittain perittäväksi jäsenmaksuksi 
vahvistettiin 20 penniä kuukaudessa 
eli 2,40 markkaa vuodessa.
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Vastauksen on kirjoittanut  
Apteekkien ammattieettinen neuvottelukunta.

EETTINEN PÄHKINÄ

Puheenjohtaja, proviisori 
Kirsi Kvarnström 
050 368 9187

Vt. toiminnanjohtaja, 
farmaseuttinen johtaja,  
farmaseutti
Riitta Uusi-Esko
040 068 8679

Työmarkkinajohtaja, 
 varatuomari
Jaana Meklin
0400 741 686

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fiFARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA

Vanhempi neuvonantaja
Eija Heinonen

Vanhempi neuvonantaja
Pekka Perttula

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

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

Koulutus- ja työvoima-
poliittinen asiamies,  
proviisori 
Sanna Passi
050 466 7575

Tiedottaja
Tuija Metsäaho
0400 813 225

Opiskelija-asiamies,  
farmaseutti 
Heidi Jäntti 
044 777 9052 

Vastaava lakimies,  
varatuomari
Iivari Järvinen

Työsuhdeasiamies,  
farmaseutti
Minna Huhta

Hallinnon sihteeri
Sirpa Varesvuo

Järjestökoordinaattori,  
tradenomi
Katja Sippola
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SÄHKÖISEEN 
AJAN-

VARAUKSEEN:

farmasialiitto.fi

Kyseessä ei ole ainoastaan eettinen 
ongelma, sillä lakisääteisesti aptee-
kissa tulee antaa lääkkeen ostajalle 
tietoa lääkevalmisteiden hinnoista. 
Tätä hintaneuvontavelvoitetta ei ole 
rajattu vain reseptilääkkeisiin, vaan 
myös edullisempien itsehoitolääkkei-
den hinnoista tulee asiakkaille kertoa.

Kaikissa apteekeissa ovat tuttuja kii-
reiset asiakkaat, jotka pyytävät ”Bura-
nansa”, eivätkä välittäisi neuvonnasta. 
Kuten neuvottelukunta on aikaisem-
massa kannanotossaan (Hintaneu-
vontaa vai lääkeneuvontaa – miten 
priorisoida? 2011) todennut, hinta on 
yksi neuvonnan osa, mutta se ei voi 
olla tärkeämpää kuin neuvonta lääk-

keen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. 
Tarvekartoituksen ja lääkeneuvonnan 
jälkeen hintaneuvonta on luontevaa 
sopivan tuotteen valitsemisen yhtey-
dessä, kun hyllyssä on esillä eri hinta-
ryhmien valmisteita. Apteekin palvelu-
valintaosaston hyllyjen valikoima antaa 
kuvan paitsi kyseisestä apteekista, 
myös apteekeista yleisemmin, joten 
on tärkeää, että esillä olisi brändi-
tuotteiden lisäksi myös edullisempia 
valmisteita. Joka tapauk sessa osa asi-
akkaista valitsee aina brändituotteen ja 
osa edullisimman mahdollisen vaihto-
ehdon. Oleellista on, että asiakas on 
saanut tietoa eri vaihtoehdoista, kuten 
kysyjän viittamassa eettisessä ohjeessa 
nro IV korostetaan. 

Kysyjä on farmasian oppilas. Neu-
vottelukunta pitää erityisen tärkeänä, 
että oppilaat ohjataan alusta asti 
toimimaan Fimean toimittamismää-
räyksen ja ammattieettisten ohjeiden 
mukaisesti myös lääke- ja hintaneu-
vontaan liittyvissä asioissa.

IV Apteekkihenkilö
kunta kunnioittaa 

asiakkaan valintoja ja 
itsemääräämis oikeutta 
huolehtien siitä, että 
asiakas saa riittävät 

tiedot valintansa 
tekemiseksi.

II Apteekkihenkilö
kunta toimii asiakkaan 

parhaaksi asettaen 
asiak kaan oikeudet 

omien etujensa edelle.

PÄHKINÄ:
Annetaanko 
hintaneuvontaa 
brändi valmistetta 
pyytävälle 
asiakkaalle?

Asiakas tulee apteekkiin ja kysyy 
”Buranaa”. Onko eettisesti oikein 
vain hakea hyllystä 10 euroa maksava 
Burana-paketti (ja antaa työntekijöille 
ohjeet toimia näin) ja jättää kerto-
matta, että löytyisi myös edullisempia 
vaihtoehtoja? Edullisempi tuote on 
lisäksi samalta valmistajalta, ja siinä on 
tismalleen samat ainesosat - vain kel-
tainen väriaine on erona. Onko tässä 
toimintatavassa ristiriitaa eettisten 
ohjeiden II ja IV välillä?
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Paikalla päättäjät 
ja vaikuttajat –  tule 
keskustelemaan!



Farmasian  
oppimiskeskus ry

Paikalla päättäjät 
ja vaikuttajat –  tule 
keskustelemaan!



LIITTO PALVELEE
TEKSTI EIJA HEINONEN  |  KUVAT ISTOCKPHOTO
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Farmasialiitto on historiansa aikana taannut jäsenilleen 
lomaoikeudet ja varmistanut palkkojen pysymisen 
kohtuullisella tasolla. Työtaisteluitakin on tarvittu.

S
uomen Farmaseuttilii-
ton perustamisen aikaan 
apteekkiapulaisten – 
kuten apteekkien koko 
farmaseuttista henki-
löstöä tuolloin nimitet-

tiin – ansiotaso oli huono. Proviisorit 
vetosivat palkkaneuvotteluissa muun 
muassa siihen, ettei heidän palkkansa 
turvin voinut mennä naimisiin ja 
elättää perhettä. Työaikakin oli pitkä: 
proviisorin keskimääräinen työaika 
oli 56 viikkotuntia, pisimmillään 
78 tuntia. Farmaseutit työskenteli-
vät keskimäärin 63 tuntia viikossa 
ja pisimmillään 84 viikkotyötuntia. 
Oppilaiden keskimääräinen viikkotyö-
aika oli 77 ja pisimmillään 99 tuntia. 
Kolmannes proviisoreista ja oppilaista 
ei saanut lainkaan kesälomaa, ja far-
maseuteista ilman lomaa työskenteli 
vielä useampi.

Suomen Farmaseuttiliitto aloitti 
toimintansa reippaasti. Perustavassa 
kokouksessa hyväksyttiin markkamää-
räiset minimipalkkavaatimukset sekä 
esitettiin ehdotukset vuosilomiksi ja 
alalle otettavien oppilaiden määriksi. 
Vaatimuksia tehostettiin ilmoittaen, 
että elleivät apteekkien omistajat 
hyväksy vaatimuksia, tulevat kaikki 
liittoon kuuluvat (512 jäsentä) eroa-

maan kolmen kuukauden irtisanomis-
ajan umpeuduttua. Farmaseuttiliitto 
tiesi, että Suomen Apteekkariyhdistys 
tulee anomaan senaatilta lääketaksan 
korottamista. Lääkintöhallitus puolsi 
korotusta. Näin palkat ja vuosilomat 
sovittiin liiton vaatimusten mukai-
siksi, ja jo irtisanoutuneet saivat pitää 
työpaikkansa vanhoina työntekijöinä. 
Sopimukset olivat kuitenkin vielä tuol-
loin lähinnä suosituksia, eikä sopimus-
kautta ollut rajattu. 

Yhteistyö apteekkarien  
kanssa helpotti sopimista
Vuonna 1943 solmittiin Farmaseutti-
liiton ja Apteekkariyhdistyksen välillä 
yhteistyösopimus. Sopimuksessa 
muun muassa sovittiin, että ”Apteek-
kariyhdistys vastaa siitä, ettei sen 
jäsen solmi vakinaista työsuhdetta 
proviisorin tai farmaseutin kanssa, 
ellei sellainen henkilö kuulu farma-
seuttiliittoon. Vakinaiseksi katsotaan 
työsuhde, joka kestää kauemmin kuin 
kolme kuukautta. Farmaseuttiliitto 
vastaa puolestaan siitä, että proviisori 
tai farmaseutti, joka on sen jäsen, sol-
mii työsuhteen ainoastaan sellaisen 
apteekinhaltijan tai -hoitajan kanssa, 
joka kuuluu apteekkariyhdistykseen.” 
Seuraavana vuonna solmittiin palkka-

sopimus, ja vuosilomat sovittiin 
pitkistä työsuhteista palkitseviksi ja 
vuosilomalakia paremmiksi. Vuosi-
lomalain mukainen loma oli vuonna 
1946 12–14 päivää. Apteekissa vuo-
den työsuhteen jälkeen sai kolmen 
viikon ja viiden vuoden jälkeen neljän 
viikon loman. Kymmenen vuoden työ-
suhde toi kuukauden ja yhden viikon 
pituisen loman. Sairausloman palkal-
lisuus otettiin sopimukseen 1952. 

Työehtojen parantaminen  
vaati usein lakkovaroituksen
Inflaatio laukkasi, ja Farmaseuttiliitto 
kävi kamppailua palkkojen puolesta. 
Lakkouhkia oli 40-luvulla viisi kertaa, 
mutta lakkoihin ei silloin jouduttu. 
Osan työtaisteluista valtiovalta kielsi 
lainsäädännöllisin keinoin, tai sitten 
sovintoon päästiin viime hetkellä. 
Jäsenille tiedotettiin lakon peruuntu-
misesta viimeisten mahdollisten radio-
uutisten yhteydessä. Vuoden 1946 
sopimuksen mukaan perheen huolta-
jana olevalle naiselle maksettiin samaa 
palkkaa kuin miehille. Muuten naisten 
palkat olivat 10–20 prosenttia miesten 
palkkoja pienemmät.

50-luvulla jouduttiin jälleen 
useam man kerran tilanteisiin, jolloin 
palkkaneuvotteluiden yhtey dessä 

APTEEKKIALAN       
TYÖEHTOSOPIMUS HISTORIAA
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sopimusneuvotteluissa 70-luvulla 
jatkettiin jo tutuksi tulleella tiellä. 
Sopimukset syntyivät usein lakko-
varoitusten kautta. 

Vuoden 1983 neuvotteluiden 
alla Farmasialiitto oli taistelumie-
lellä. Farmaseuttien alipalkkaisuus 
oli tunnustettu tosiasia myös julki-
suudessa. Apteekkarit eivät ottaneet 
liiton 40 prosentin korotusvaateita 
tosissaan, ja Farmasialiitto jätti lakko-
varoituksen. 33 päivää kestäneen 
totaalilakon tuloksena saatiin kolmi-
vuotinen sopimus (9 % + 2 % + 2 %). 
Keväällä 1986 oltiin jälleen täpärässä 
tilanteessa neuvotteluiden jumiutu-
essa, mutta sopimukseen päästiin 
ilman lakkoa.  Näiden neuvotteluiden 
jälkeen sopimuksiin päästiin pitkään 
ilman lakkovaroituksia liittokohtaisesti 
neuvotellen ja tulopoliittisiin kokonais-
ratkaisuihin yhtyen. 

oltiin lakko uhan edessä. Vuonna 1954 
käydyt puolen vuoden pituiset hanka-
lat, sovittelijankin välityksellä käydyt 
neuvottelut johtivat lopulta sopimuk-
seen keskimäärin 35 prosentin palkan-
korotuksista – kuitenkin edellyttäen, 
että apteekit saavat kompensaatiota 
lääkkeiden hinnannousun muodossa. 
Palkkasopimukset piti hyväksyttää 
sosiaaliministeriön palkkajaostossa. 
Jaoston mielipide oli, että huolimatta 
apteekkialan sopimuspalkkojen alhai-
suudesta yleiseen ansiotasoon verrat-
tuna nyt tehtävän sopimuksen piti olla 
sopusoinnussa muilla aloilla tehty-
jen palkkaratkaisujen kanssa. Niinpä 
lopulta syyskuussa 1955 allekirjoitettu 
sopimus ei sisältänyt oleellisia muu-
toksia edellisiin verrattuna. Erillisessä 
pöytäkirjassa sovittiin ikälisistä kahden, 
neljän, kuuden, kahdeksan ja kymme-
nen palvelusvuoden jälkeen. Seuraa-
vana vuonna oltiin jälleen lakkouhan 
alla. Apteekkari yhdistys halusi alentaa 
palkat sille tasolle, jolla ne olivat ennen 
edellisiä neuvotteluita. Palkkojen alen-
taminen ei toteutunut, ja sopimukseen 
päästiin ilman työtaistelua.

Monet seuraavistakin sopimuksista 
solmittiin työtaistelu-uhan varjossa. 
Vuoden 1967 lopun neuvottelut jou-
tuivat umpikujaan, joka johti lakkoon 
vuoden 1968 alussa. Lakko alkoi suu-
rissa kaupungeissa ja laajeni asteittain 
muihin kaupunkeihin. Lopulta se kattoi 
koko maan. Lakko kesti täydellisenä 
viisi päivää. Suurin saavutettu tulos oli, 
että yötyötunnit laskettiin vihdoin viik-
kotyötuntimääriin.

Vuonna 1976 Suomen Farma-
seuttiliiton nimi muutettiin Suomen 
Farmasialiitoksi, jotta se kuvaisi 
paremmin koko alaa. Työehto-

Palkitsemisesta ja palkoista 
 neuvotellaan yhä jatkuvasti
Vuonna 1998 apteekeissa harjoiteltiin 
paikallista sopimista niin kutsutun 
Talopotin muodossa. Erän suuruus 
oli 140 markkaa jokaista vakinaista 
henkilöä kohden. Vuotta myöhem-
min toteutetun kyselyn mukaan lähes 
puolet apteekeista jakoi erän tasaisesti 
kaikille ja neljännes yhdelle henkilölle.

Varsinainen apteekkierä tuli osaksi 
sopimusta ensimmäisen kerran 
vuonna 2006. Erällä oli tarkoitus 
palkita hyvästä työsuorituksesta. 
Erän jakoperusteista ja paikallisesta 
neuvottelumenettelystä luotiin tar-
kat ohjeet. Neuvottelut apteekeissa 
sujuivat pääosin hyvin, mutta myös 
ongelmia ja jopa väärinkäytöksiä oli. 
Suureksi ongelmaksi nousi myöhem-
min se, että työnantajaliiton tulkinnan 
mukaan saadut apteekkierät saattoi-

Sairausloman 
palkallisuus 

otettiin 
sopimukseen 

1952.
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Edunvalvonta vuosien saatossa  
– mitä on saatu aikaan?
FARMASIALIITON SADAN vuoden 
historian aikana on työmarkkinoilla 
ehtinyt tapahtua paljon. Kun liitto 
perustettiin, ei keskusjärjestö Akavaa 
ollut vielä olemassa. Virkapalkkojen 
ja virkamiesten yhteiskunnallisesta 
aseman romahtamisesta huolestuneet 
akateemiset ammattijärjestöt perus
tivat 14.12.1950 oman yhteiselimen, 
Akateemisammatillisen yhteiselimen 
AKAVA:n, joka rekisteröitiin neljä 
vuotta myöhemmin itsenäiseksi 
keskusjärjestöksi. Suomen Farmasia
liitto (silloin Suomen Farmaseuttiliitto) 
liittyi AKAVA:n jäseneksi vuonna 1952. 
Tällöin liitolla oli 2 369 jäsentä.

Suomessa työntekijöiden oikeuksia 
säännellään sekä lainsäädännöllä että 
työehtosopimuksilla. Monet nykyään 
voimassa olevat työlainsäädännön 
säännökset ja sopimukset, jotka mää
rittelevät työtekijöiden työsuhteen 
ehtoja ja työntekijöiden oikeuksia, 
voivat nykyihmisistä tuntua itsestään 
selviltä. Sitä ne eivät kuitenkaan ole. 
Nykyinen tilanne on vuosikymmenien 
työn tulos. 

Ammattiliitot, Suomen Farma
sialiitto mukaan lukien, ovat olleet 
aktiivisesti mukana työlainsäädännön 
kehittämisessä. Liitot ovat vaikuttaneet 
työaikoja, työoloja ja työturvallisuutta 

koskevan lainsäädännön kehittämiseen. 
Tämä on pitkälti tapahtunut keskusjär
jestöjen kautta ja avulla, mutta myös 
omaa vaikuttamistyötä on tehty. Työ
lainsäädännön aikaansaannoksista voi
daan mainita muutama esimerkki: 40 
tunnin viikkotyöaika (1965), vuosiloma 
4 viikkoa (1971), äitiysloma 7 kuukautta 
(1974), talviloma (1977), vuorottelu
vapaa (1996), isäkuukausi (2001) jne.

Työlainsäädännön lisäksi ammatti
liitot ovat olleet vaikuttamassa myös 
työntekijöiden perusturvan kehittämi
seen. Liitot ovat saaneet aikaan muun 
muassa ansiosidonnaisen työttömyys
turvan ja työeläkkeet. 

Työntekijöiden työoloihin vaiku
tetaan työehtosopimusmääräyksillä. 
Sopimukset täydentävät lain anta
maa suojaa. Suomessa ei ole laissa 
määriteltyä, yleistä ja kaikille yhteistä 
minimipalkkaa, vaan se määritellään 
kullakin alalla työehtosopimuksissa. 

Suomi on sopimusyhteiskunta. 
Kaikilla ammattiliitoilla on neuvot
telukumppani työnantajapuolella. 
Suomessa, toisin kuin monessa 
muussa maassa, niin työntekijät kuin 
työnantajat ovat hyvin järjestäyty
neitä. Suomessa työmarkkinoiden 
keskusjärjestöt ovat tehneet useita 
keskitettyjä sopimusratkaisuja, minkä 

jälkeen jäsenliitot ovat neuvotelleet 
omat työ ja virkaehtosopimuksensa 
näiden keskitettyjen ratkaisujen 
mukaisina. Näistä viimeisin oli kilpailu
kykysopimus. Nyt kuitenkin näyttää 
siltä, että keskitettyjen sopimusten 
aika on ohi ja työehdoista päätetään 
lainsäädännön ohella alakohtaisissa 
sopimuksissa.

Tietyt keskitetysti sovitut sopi
mukset ovat kuitenkin voimassa, ja 
niiden päivittämisestä neuvotellaan 
kaksi kantaisesti edelleen. Esimerk
kinä voidaan mainita vuonna 1976 
sovittu työntekijäin ryhmähenki
vakuutus, josta maksetaan työn
tekijän omaisille korvausta työntekijän 
kuolemantapauk sen sattuessa.  

On ollut myös tapana, että hallitus 
on tukenut työmarkkinajärjestöjen 
– työntekijä ja työnantajajärjestöjen – 
keskitettyjä sopimuksia muun muassa 
sosiaali ja veropoliittisin ratkaisuin. 
Nyt kun siirrytään alakohtaisiin rat
kaisuihin, on mielenkiintoista seurata, 
miten hallituksen vastaantulot jat
kossa sovitaan. Selvää on, että liitot 
ovat jatkossakin aktiivisia hallituksen 
suuntaan.

Jaana Meklin
työmarkkinajohtaja

vat syödä seuraavan palvelusvuosipor-
taan korotuksen. Farmasia liiton mukaan 
näin ei voinut olla, ja asia saatiin 
sovituksi liiton näkemyksen mukaisesti 
syksyn 2010 neuvotteluissa. Apteekkierä 
paikallisine neuvotteluineen ei kuiten-
kaan missään vaiheessa ole ollut työnte-
kijöiden erityisessä suosiossa.   

Vuonna 2007 todettiin että huolimatta 
apteekkien talouden ja tuottavuuden 
hyvästä kehityksestä ja työn vaativuuden 
kasvamisesta apteekki alan palkat olivat 
jääneet jälkeen vastaavan koulutustason 
palkoista yksityisellä sektorilla. Työnan-
tajapuoli ei ollut halukas keskustelemaan 
palkankorotustasosta (17 %), jolla palkko-
jen jälkeenjääneisyyttä olisi korjattu ja ylei-

nen ansiotasokehitys turvattu. Niinpä ajau-
duttiin työtaisteluun, joka laajeni neljässä 
vaiheessa ja kesti kaikkiaan 18 päivää. 
Tuloksena oli historiallisen hyväksi luon-
nehdittu kolmivuotinen sopimus, jonka 
kustannusvaikutus oli 14,2 prosenttia.

Seuraavat sopimukset syntyivät taas 
ilman suurempaa dramatiikkaa liittojen 
välillä neuvotellen ja valtakunnallisiin 
keskitettyihin sopimuksiin niveltäen. 
Tänä vuonna apteekki sektorilla on 
edessä liittojen väliset työehtosopimus-
neuvottelut ilman keskitettyä raamia. 
Epäily tulevasta ostovoiman heikkene-
misestä ja kiky-ratkaisun aiheuttamat 
sopimushaavat tuovat näihin neuvotte-
luihin paineita palkankorotuksille.  KU
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USKOLLINEN 
järjestöaktiivi
Jos Helena Haaparanta 
saisi nyt valita ammatin, 
valinta olisi yhä farmaseutti. 
Lähes 40 vuotta kestänyt 
ura on antanut paljon niin 
työskentelystä apteekissa 
kuin luottamus tehtävistäkin.

H   
elena Haaparanta työskentelee farmaseut-
tina Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoen Nuotti 
Apteekissa. Hän on tehnyt koko 38-vuoti-
sen työuransa apteekissa.

– En ole haaveillut koskaan hakeutu-
vani töihin muille sektoreille.

Työ on vuosien kuluessa muuttunut melkoisesti. 
Haaparannan vastuulle kuulunut lääkkeenvalmistus on 
vähentynyt murto-osaan siitä, mitä se oli 1980-luvulla.

– Lääkkeenvalmistusta on enää pari kertaa viikossa. 
Enää ei valmisteta Halosen pulveria, josta Kauhajoki 
oli tunnettu. Saatoimme valmistaa yskänlääkettäkin 35 
kiloa kerralla.

Haaparanta muistelee, miten uran alkuvuosina 
pulverit annosteltiin pulverilusikoilla yksitellen kapse-
leihin, joita farmaseutit välitöinään sulkivat. Lääke-
purkkien etiketit kirjoitettiin kirjoituskoneella. Resepti-
päiväkirja kirjoitettiin käsin, ja lääkkeiden hinnat 
katsottiin mikrofilmiltä. 

Asiakaspalvelussa suuri muutos
Tietotekniikka on sujuvoittanut ja nopeuttanut työtä 
huomattavasti. Työ on muuttunut myös asiakaspalve-
lun suhteen. Pitkän tiskin sijaan asiakasta palvellaan 
erillisissä suoratoimituslooseissa, ja itsehoitolääkkeet 
ovat palveluvalinnassa. Myös asiakkaan neuvominen 
oli apteekeissa ennen hyvin vähäistä. Se oli pääasiassa 
lääkärien tehtävä.

TEKSTI OUTI RANTALA  |  KUVAT JUHA HARJU
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Helena Haaparannan 
työnkuva on muuttunut 

vuosien varrella paljon. 
Silti hän valitsisi 

farmasian yhä.
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– Neuvontaa sai antaa, mutta tosi 
vähän. Lääkkeestä saattoi olla kir
joitettuna tarkat sanamuodot, jotka 
kerroimme asiakkaalle. Nyt neuvonta 
kuuluu apteekkityöhön olennaisena 
osana, ja farmaseuttisella henkilö
kunnalla on velvollisuus varmistua, 
että asiakas on tietoinen lääkkeen 
oikeasta käytöstä.

Apteekin aukioloajat ovat pitkät,  
joten iltaja viikonlopputyö on alalla 
hyvin yleistä. Kauhajoen Nuotti 
Apteekki aukeaa aamulla puoli yhdek
sältä ja palvelee aina iltakahdeksaan. 
Lauantaisin apteekki palvelee kello 
9–15 . Joka toinen sunnuntai apteekki 
päivystää. Kauhajoen Nuotti Aptee
kissa työskentelee apteekkarin lisäksi 
proviisori, yhdeksän farmaseuttia ja 
viisi teknistä.

Jatkuvaa kouluttautumista
Apteekin henkilökunnan on pidettävä 
ammattitaitoaan yllä jatkuvasti. Valta
kunnallisten koulutusten lisäksi koulu
tuksia järjestetään myös alueellisesti. 

Farmasian oppimiskeskuksen 
järjestämiä kursseja voi suorittaa nyt 
verkko kursseina, mikä on Haapa
rannan mielestä edistystä. Enää ei 
tarvitse matkustaa paikalle pitkien 
matkojen päähän.

HELENA HAAPARANTA
• Syntynyt Jurvassa 1958 
• Perhe: aviomies, kolme lasta  

ja viisi lastenlasta
• Ylioppilas, Jurvan yhteiskoulu 

1977
• Farmaseutti, Helsingin  

yliopisto 1979
• Jurvan apteekki 1979
• Kauhajoen 1. apteekki 1980-

2007
• Kauhajoen 2. Nuotti apteekki 

2007-
• Harrastukset: liikunta, mökkei-

ly, käsityöt ja järjestötoiminta 

paikasta on suora livelähetys muille 
alueen yhteyspaikkakunnille. Kesäyli
opistot hoitavat käytännön järjestelyt.

Helppo ammatinvalinta
Päätös ammatinvalinnasta oli Haapa
rannalle aikoinaan helppo. Lukio
laisen lempiaineita olivat kemia ja 
biologia. Käytännönläheisenä ja ulos
päin suuntautuneena ihmisenä hän 
arveli, että farmasian opiskelu johtaisi 
ammattiin, jossa saa tehdä ihmis
läheistä ja suorittavaa työtä.

Samaan aikaan, kun hän haki 
farmasiaa opiskelemaan Helsingin yli
opistoon, hän pyrki myös Tampereelle 
laboratorionhoitajan opintoihin.

– Pääsin molempiin, mutta valitsin 
ilman muuta farmasian. Valitsisin 
alan vieläkin.

Hän työskenteli ylioppilaaksi pääs
tyään opiskeluja edeltävän kesän Vaa
san Keskusapteekissa. Se antoi jonkin
laisen kuvan tulevasta ammatista.

Muutto suureen kaupunkiinkaan 
ei hirvittänyt, kun edessä oli opiskelu 
unelmaammattiin.

– Helsinkiin opiskelemaan lähtö 
oli maalaistytölle kokemus. Toinen
kin tyttö lähti Jurvasta opiskelemaan 
farmasiaa, joten meillä oli tuki toisis
tamme.

– Seudullamme toimii myös usei
den apteekkarien yhteinen koulutus
rengas, Suupohjan Akatemia.

Vanhan Vaasan läänin alueella on 
jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan 
toiminut Apteekkariliiton, Farmasialii
ton ja Proviisoriyhdistyksen yhteinen 
koulutustyöryhmä, joka järjestää 
täydennyskoulutusta. Tietotekniikan 
ansiosta koulutus tavoittaa mahdolli
simman paljon apteekkien henkilös
töä. Vuorollaan vaihtuvasta koulutus
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Opinnot suoritettiin 1970-luvun lopulla kah-
dessa vuodessa.

– Opiskelu oli tosi hektistä. Paljon muuta ei 
opiskelijaelämään sisältynyt kuin tentteihin luke-
mista. 

Koska kotiseudulla ei ollut tuohon aikaan 
juurikaan opetusapteekkeja, hän suoritti puolen 
vuoden harjoittelun Helsingin Hakaniemen aptee-
kissa.

– Käytännön harjoittelu oli heti puolen vuoden 
opiskelun jälkeen, ja takana oli lähinnä kemian 
kursseja ja jonkin verran farmakologiaa ja lääkeval-
mistusta. Tässä suhteessa ollaan nyt järkevämpiä, 
kun harjoittelu on vasta opintojen loppuvaiheessa. 

Liitto tuo turvaa
Farmasialiiton jäseneksi Haaparanta liittyi jo opis-
keluaikana. Liiton jäsenyys oli hänelle itsestään-
selvyys. Farmasialiitosta lähestyttiin uusia opiske-
lijoita heti opiskelun alkumetreillä, ja hän oivalsi 
ammattiliiton idean. Samat syyt ovat pitäneet 
hänet vuosikymmenet liiton jäsenenä ja saaneet 
osallistumaan aktiivisesti sen toimintaan.

– Koen, että liittoon kuulumattomat ovat 
vapaamatkustajia. He saavat samat edut kuin lii-
ton jäsenet uhraamatta sille mitään.

Hän on työpaikkansa luottamusmies ja puheen-
johtajana Farmasialiiton Etelä-Pohjanmaan alue-
johto ryhmässä. Erilaiset työelämän pulma tilanteet 
vaativat sovittelevaa ja ratkaisukeskeistä otetta.

– Järjestö tuo turvaa, jos tulee tilanne, että 
työntekijä tarvitsee apua. Olen auttanut tulkinta-
kysymyksissä työpaikallani, mutta riitoja en ole 
joutunut selvittelemään. Tarvittaessa apua saa 
liiton asiantuntevasta työsuhdeneuvonnasta.

Aktiivista vaikuttamista
Haaparanta halusi vaikuttaa ammatillisiin asioi-
hin muutenkin kuin rivijäsenenä, ja lähti alueel-
liseen toimintaan mukaan vuonna 1992. Hän oli 
ensin kymmenen vuoden ajan sihteerinä ja vuo-
desta 2002 puheenjohtajana.

Hän on vaikuttanut myös valtakunnallisesti. 
Farmasialiiton liittovaltuustossa hän on ollut 
kolme kautta eli kaksitoista vuotta ja liittohalli-
tuksessa kaksi kautta eli kahdeksan vuotta.  

Asiakkaan neuvominen  
oli apteekeissa ennen hyvin 
vähäistä. Se oli pääasiassa 
lääkärien tehtävä.

Sanofi-Aventis Oy

ü Aikuisille yksi poretabletti 
vuorokaudessa

ü Miellyttävä sitruunan-
makuinen juoma

Vaikuttava aine: asetyylikysteiini. Käyttöaihe: Hengitystiesairauksien hoitoon aikui-
sille, kun bronkuseritteiden viskositeettia on vähennettävä yskösten irtoamisen helpot-
tamiseksi, etenkin akuutin keuhkoputkitulehduksen aikana. Annostus: Aikuisille yksi 
poretabletti kerran vuorokaudessa. Ei lapsille tai nuorille. Vasta-aiheet: Yliherkkyys 
vaikuttavalle aineelle tai muille valmisteiden sisältämille apuaineille. Alle 2-vuotiaat 
lapset. Varoitukset: Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta potilaille, 
joilla on astma tai anamneesissa bronkospasmi. Jos potilaalle kehittyy bronkospasmi, 
käyttö on lopetettava välittömästi. Jos potilaalla on anamneesissa peptinen haava, on 
syytä noudattaa varovaisuutta, etenkin, jos potilas käyttää muita lääkkeitä, joiden tie-
detään ärsyttävän maha-suolikanavan limakalvoa. Vakavilla ihoreaktioilla, kuten Ste-
vens–Johnsonin oireyhtymällä ja toksisella epidermaalisella nekrolyysillä, on ilmoitettu 
olevan hyvin harvoin ajallinen yhteys asetyylikysteiinin käyttöön. Jos uusia iho- tai 
limakalvomuutoksia ilmaantuu, potilaan on otettava heti yhteys lääkäriin ja asetyyli-
kysteiinihoito on lopetettava varotoimenpiteenä. Valmistetta annettaessa on noudatet-
tava varovaisuutta, jos potilaan yskänrefleksi on heikentynyt (esim. iäkkäät tai heikko-
kuntoiset potilaat). Valmiste sisältää laktoosia, sorbitolia ja natriumia. Hedelmällisyys, 
raskaus ja imetys: Valmisteen käyttöä raskauden aikana on hyvä välttää varmuuden 
vuoksi. Valmisteen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Valmisteen käytöllä ei 
ole vaikutusta hedelmällisyyteen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: 
Valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Haitta-
vaikutukset: Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot, päänsärky, 
tinnitus, stomatiitti, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, kuume, verenpaineen ale-
neminen. Lisätiedot: ks. Pharmaca Fennica. Pakkaus-
hinnat (15.09.2016 alkaen): 10 poretablettia 9,88 € 
(0,99 €/vrk) Itsehoitolääke. Markkinoija: Sanofi Oy.

Asetyylikysteiini 600 mg 
Kerran päivässä 

annosteltava poretabletti 
limaiseen yskään.

päivässä
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SOSIAALIFARMASIA 
näkyy suomalaisessa 
LÄÄKEHUOLLOSSA
Suomalaisten apteekkien palvelut ja toiminta
kulttuuri ovat maailman laajuisesti ainutlaatuisia. 
Sosiaali farmasian tutkimuksella ja opetuksella on 
ollut suuri merkitys tässä kehityksessä. 

Sosiaalifarmasia on edelleen 
monelle kummajainen farma-
sian tieteenalojen joukossa. 

− Paradoksaalista on, että 
vääriä käsityksiä ja ennak-

koluuloja esiintyy eniten täällä omassa 
tiedekunnassa, kertoo sosiaalifarmasian 
professori Marja Airaksinen Helsingin 
yliopistosta. 

− Ymmärrystä on sen sijaan työelä-
mässä, viranomaistahoilla, ammatilli-
sissa järjestöissä ja terveydenhuollossa. 

Sosiaalifarmasiassa julkaistaan 
ahkerasti kansainvälisissä tiedeleh-
dissä ja tehdään väitöskirjoja. Tärkein 
vaikutus saadaan kuitenkin hyödyn-
tämällä tutkimus tietoa lääkehuollon 
kehitystyössä. Tutkimustieto antaa 
suuntaa ja toimii perustana ope-
tukselle ja osaamiselle, jolle on yhä 
enemmän kysyntää apteekkien lisäksi 
muualla sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa sekä viranomais-, asiantuntija- ja 
johtotehtävissä. 

− Kansainväliset ketjut olisivat kaa-
panneet suomalaisen apteekkitoiminnan 
jo vuosia sitten, ellei meillä olisi ollut pit-
käjänteistä lääkealan yhteistyötä, jossa 
sosiaalifarmasian tutkijat ja opettajat 
ovat olleet aktiivisesti mukana. Yhteistyö 
on kansain välisesti ainutlaatuista, ja sen 
kautta on muodostunut paljon sellaista 

tutkimusta, jota yliopistoissa ei voida 
tehdä ilman työelämän kumppanuuk-
sia. Työelämä on hyötynyt erityisesti 
lääkehuoltopalvelujen kehittämisestä 
ja ajantasaisesti koulutetusta henkilös-
töstä,  Airaksinen kertoo. 

Juuret Pohjois-Karjala-projektissa  
Suomalaisen sosiaalifarmasian juuret 
ovat kansanterveystieteessä, erityisesti 
Pohjois-Karjala-projektissa.  

− Lääkehoidot ovat tärkeä osa 
monien keskeisten kansansairauksien 
kuten diabeteksen ja sydän- ja veri-
suonitautien hoitoa. Sosiaalifarmasi-
assa alettiin tutkia lääkkeiden käyt-
töä näissä kansansairauksissa osana 
Pohjois-Karjala-projektia 1970-luvulla. 
Tutkimusalueet ovat laajentuneet 
lääkeinformaatioon ja lääkeneuvon-
taan, apteekkipalveluihin ja lääke-
politiikkaan. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tutkimus on laajentunut 
apteekki palveluista lääkehuoltopalve-
luihin eri toimintaympäristöissä, erityi-
sesti sairaaloissa, Airaksinen sanoo. 

Oppiaine ensin Kuopioon
Ensimmäisenä Suomessa sosiaali-
farmasian oppiaineen perusti Kuopion 
yliopisto (nykyinen Itä-Suomen yli-
opisto) vuonna 1974. Se oli Kuopiossa 

TEKSTI MARJAANA ROPONEN  |  KUVA ISTOCKPHOTO
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aloittaneen farmasian tutkimus- ja koulu-
tusyksikön osana alusta asti. Sosiaalifar-
masiaa alettiin opettaa myös Helsingissä, 
mutta professuuri saatiin vasta vuonna 
2003 Yliopiston Apteekin lahjoituksena. 
Vuonna 2005 Yliopiston Apteekki lahjoitti 
Suomen ensimmäisen farmakoekono-
mian professuurin osaksi sosiaalifarma-
sian oppiainetta ja yksikköä. 

− Sosiaalifarmasian kehitys oli 
aluksi muutamien aktiivisten ja sinnik-
käiden, mutta samalla visionääristen 
ihmisten varassa, Airaksinen kertoo. 

Hannu Turakasta tuli ensimmäinen 
sosiaalifarmasian oppituolin haltija 
Suomessa. Hänen ansiokseen voidaan 
lukea myös sairaalafarmasian kehitys 
Suomessa 1970-luvun loppupuolella. 
Turakan elämäntyötä yliopistossa jatkoi 
hänen läheinen työtoverinsa professori, 
emeritus, Hannes Enlund. Järjestöpuo-
lella vahvoja vaikuttajia sosiaalifar-
masian jalkautumisessa olivat Farma-
sialiiton puheenjohtaja Kirsti Bult ja 
Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja 
Eeva Teräsalmi. 

− Heillä oli paljon kansainvälisiä 
yhteyksiä. Heillä oli myös selkeä visio 
apteekkitoiminnan ammatillisesta kehit-
tämisestä. Se loi perustan ammattiap-
teekille ja pitkäjänteiselle  yhteistyölle 
ammatillisten järjestöjen, yliopistojen ja 
lääkehuollon täydennyskoulutusyksiköi-
den välille. Tätä yhteistyötä harjoiteltiin 
Kysy lääkkeistä -kampanjan ja apteek-
kien savuttomuustyön avulla. 

Tarkoituksenmukaista  
informaatiota potilaan parhaaksi
Lääkkeiden käyttöä koskeva neuvonta 
tuli mahdolliseksi apteekeissa vuonna 
1983. Asia kirjattiin lääkelakiin vuonna 
1987, mikä tarkoitti sitä, että aptee-
keissa tuli varmistaa lääkkeiden oikean-
lainen käyttö. 

− 1980-luvulla keskusteltiin, miten 
lakiin kirjattua neuvonta velvoitetta alet-
taisiin toteuttaa. Kun lääkeneuvonnan 

Kansainväliset ketjut 
olisivat kaapanneet 

suomalaisen apteekki
toiminnan jo vuosia 

sitten, ellei meillä olisi 
ollut pitkä jänteistä 

lääkealan yhteistyötä.

toteutumista ja lääkkeiden käyttäjien 
tietotarpeita alettiin tutkia, ymmär-
rettiin, että tietokantoja on kehitet-
tävä apteekkihenkilöstön neuvonnan 
luotettavuuden varmistamiseksi. Tästä 
jatkumosta syntyi 2000-luvun alussa 
TIPPA-projekti, joka on ollut suoma-
laisen apteekkitoiminnan historian 
yksi merkittävimmistä kehittämis-
projekteista. Se jalkautti kliinisen 
farmasian suomalaisiin apteekkeihin, 
toteaa Airaksinen.

TIPPA tulee sanoista Tarkoituk-
senmukaista informaatiota potilaan 
parhaaksi apteekista. Projekti kes-
kittyi aluksi lääkeneuvonnan kehit-
tämiseen, eli edistämään lääkkeiden 
rationaalista käyttöä apteekin henki-
lökunnan antaman neuvonnan avulla 
ja vähentämään itsehoitolääkkeiden 
turhaa ja väärää käyttöä.  

− Kun sitten opimme lisää ihmi-
sen lääkekäytöstä, alkoi jatkokehitys. 
Ymmärsimme, että pelkkä neuvonta ei 
aina riitä, koska osalla asiakkaista lää-
kehoidot ovat niin ongelmallisia, että 
tarvitaan yksityiskohtaisempi selvit-
täminen. Vuonna 2005 aloitettiin lää-
kehoidon kokonaisarvioin nin (LHKA) 
erityispätevyyskoulutus, ja kehitys johti 
tiiviimpään yhteistyöhön terveyden-
huollon kanssa. 

Moniammatillisen lääkehoidon 
arviointikäytäntöjä on kehitetty run-
saasti viimeisen kymmenen vuoden 
aikana sekä apteekeissa että muissa 
toimintaympäristöissä. 

− Koordinoidulla yhteistyöllä 
ja sosiaalifarmasian tutkimuksella 

MIKÄ SOSIAALI
FARMASIA?
Sosiaalifarmasia tutkii lääkkeitä 
ja niiden käyttöä yhteiskunnalli-
sesta ja taloudellisesta näkökul-
masta. Se soveltaa teorioita ja 
tutkimusmenetelmiä monilta eri 
tieteenaloilta, kuten kansanterve-
ystieteestä, yhteiskuntatieteistä, 
käyttäytymistieteistä, talous- ja 
terveystaloustieteestä sekä ter-
veydenhuollon menetelmäarvi-
oinnista. Sosiaalifarmasia tuottaa 
tietoa lääkkeiden tarkoituksen-
mukaisesta ja kustannusvaikutta-
vasta käytöstä.

on ollut kehitykselle tärkeä merkitys. 
Seuraava askel on viedä lääkehoidon 
arvioinnin perusosaaminen farmaseutin 
koulutusohjelman osaamis tavoitteisiin.  

Farmasian osaamista  
tarvitaan sairaaloissa
Sosiaalifarmasia on vaikuttanut Suo-
messa erityisesti sairaalafarmasian 
kehittämiseen. Sosiaalifarmasian tut-
kijat ovat pyrkineet saamaan sairaala-
farmasian ja kliinisen farmasian osaksi 
farmasian perusopintoja, ja tieteenalalla 
on myös koordinaatiovastuu apteekki- ja 
sairaalafarmasian erikoistumiskoulu-
tuksen järjestämisestä.

− Olimme pitkään sairaalafarmasian 
kehitysmaa. Viimeisen viiden vuoden 
aikana on tapahtunut huimaa kehitystä, 
ja alamme päästä kiinni kansainväli-
seen tasoon. Silti farmaseuttista osaa-
mista tulisi hyödyntää lääkehoitojen 
toteutuksessa sairaaloissa huomatta-
vasti enemmän, Airaksinen kertoo.

Sairaaloiden raportoiduista hoito-
poikkeamista lähes puolet johtuu lääk-
keistä. Lääkityspoikkeamia tutkimalla 
voidaan päästä kiinni niiden aiheutta-
jiin ja muuttaa tarvittaessa toiminta-
käytäntöjä. 

− Olisi tärkeää saada osastofarma-
sistit ulos lääkejakohuoneista potilas-
työhön. Samoin hoivakoteihin ja muihin 
ikääntyvien hoitoyksiköihin tulisi saada 
säännölliset farmaseuttiset palvelut.

Farmasian alan tulevaisuus on yhä 
enemmän yhteistyötä sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimijoiden kanssa. Airak-
sisen mukaan farmasistien osaamista 
voitaisiin hyödyntää sosiaali- ja tervey-
denhuollossa vielä enemmän, ja apteekit 
ja muut lääkehuollon yksiköt voisivat olla 
yhä vahvemmin osa sote-järjestelmää.   

− Tähän tarvitaan tutkimustyötä, jota 
sosiaalifarmasiassa tehdään sinnikkäästi 
pienillä resursseilla. 

Resurssien pienuudesta huoli-
matta sosiaalifarmasialla on Airaksi-
sen mukaan Suomessa uskomattoman 
hieno historia, jolla on yhteiskunnal-
lista merkitystä ja vaikuttavuutta. 

− Kaikkineen suomalaisen farma-
sian kehityshistoria ja nykytilanne on 
sellainen, että siitä kannattaisi pitää 
enemmän ääntä kansainvälisesti.  Voi-
daan myös leikkiä ajatuksella, mitä 
suomalainen farmasia ja lääkehuolto 
olisivat tänä päivänä ilman sosiaalifar-
masiaa, Airaksinen sanoo.  
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EDUNVALVONTA

100 vuotta 
edunvalvontaa
Farmasialiitto sai alkunsa toukokuussa 1917 nimellä Suomen 
Farmaseuttiliitto. Samana vuonna perustettiin äänenkannattajamme 
Semina (nykyinen Farmasia) sekä Helsingin ja Turun piirit (nykyiset 
alueverkostot). Perustamisen suurimpana käynnistäjänä toimivat 
apteekkifarmasistien asema ja alhainen palkka.

Ensimmäisen kymmenen 
toimintavuoden aikana 
Farmasialiitto kasvoi sekä 
jäsenmäärältään että pii-
rien lukumäärältä toimin-

nan ulottuessa Ouluun saakka. Poh-
joismainen yhteistyö oli alusta lähtien 
osa liiton toimintaa, ja Nordisk 
Farmacevt Union eli NFU perustettiin 
1920-luvun loppupuolella.

Liiton alkutaipaleella edunvalvonta 
keskittyi apteekkisektorin kysymyksiin, 
sillä suurin osa jäsenistä työskenteli 
apteekeissa. Keskusteltiin monista alan 
keskeisistä asioista, kuten konditio-
neeraavien (farmaseutit ja proviisorit) 
palkkauksesta ja työoloista, oppilai-
den ja apteekkiapulaisten määrästä, 
apteekkien lukumäärästä ja aukiolo-
ajoista sekä siitä, kuka apteekin saa 
perustaa. Myös farmasian alan koulu-
tus ja koulutuksen pääsyvaatimukset 
puhuttivat. Neuvotteluja käytiin niin 
Apteekkariyhdistyksen kuin valtion 
hallinnon kanssa.

1930-luvun alun lama näkyi myös 
apteekeissa ja työttömyysluvuissa. 
Farmasialiitto teki valtion hallinnon 
kanssa yhteistyötä farmasian alan 
työpaikkojen välittämisessä, ja liiton 
avustusrahaston kylkeen perustettiin 
työttömyyskassan tapainen rahasto, 
josta työttömät jäsenet pystyivät hake-

maan avustuksia. Vuosikymmenen 
alussa palkkoja jouduttiin laskemaan 
kaikilla aloilla hetkellisesti, mutta 
1930-luvun loppupuolella ne saatiin 
jälleen nousemaan. Myös ensimmäi-
nen työehtosopimusta muistuttava 
palkkasopimus solmittiin.

1940-luvulle tultaessa pitkään 
jatkuneet keskustelut apteekkien 
yö- ja sunnuntaipäivystyksestä sekä 
apteekkien työehdoista saatiin vii-
mein kaikkia osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun ja ensimmäinen farma-
seuttisen henkilökunnan työehtosopi-
mus allekirjoitettiin Farmasialiiton ja 
Apteekkariyhdistyksen välillä 1943. 
Farmasialiiton edunvalvonta laajeni 
myös sairaalafarmasian puolelle, ja 
vuosikymmenen loppupuolella perus-
tettiin sairaalafarmasian piiri. 

1950-luvulla Farmasialiitto liittyi 
osaksi Akavaa ja farmasian maailman-
järjestöä (International Pharmaceuti-
cal Federation, FIP). Vuosikymmenen 
alkua leimasivat myös tiukat palkka-
neuvottelut, jotka johtivat huomatta-
viin palkankorotuksiin. Edunvalvonta 
laajeni apteekki- ja sairaalasektorin 
lisäksi lääketeollisuuteen ja -tukku-
kauppaan. Myös ensimmäiset farma-
sian alan täydennyskoulutuskurssit 
järjestettiin, aiheena oli uudistunut 
farmakopea.

1960-luvulla liittoon liittyivät Kan-
saneläkelaitoksessa työskentelevät 
farmasistit, mikä johti sairasvakuutus-
piirin perustamiseen. Kasvavan jäsen-
määrän ansiosta Farmasialiitto sai 
toisen asiamiehen ja samalla Semina 
ensimmäisen työntekijänsä. Vuosi-
kymmenen loppupuolella työmarkki-
naedunvalvonta koki suuria muutok-
sia, kun ensimmäinen tulopoliittinen 
kokonaisratkaisu (tupo) solmittiin 
vuonna 1968. 

1960- ja 70-lukujen vaihde toi 
mukanaan lain luottamusmiehistä, ja 
Farmasialiitto sai ensimmäiset omat 
luottamusmiehensä apteekkeihin. 
Farmasialiitto kantoi vahvasti kor-
tensa kekoon farmasistien täyden-
nyskoulutuksen hyväksi, ja Farmasia-
liiton täydennyskoulutustoimikunta 
FATT perustettiin.

1970-luvun  alussa liitto kävi läpi 
ison organisaatiouudistuksen, jonka 
yhteydessä nimi Suomen Farmaseut-
tiliitto muutettiin Suomen Farmasia-
liitoksi kuvaamaan paremmin koko 
alaa. Suora henkilöjäsenyys loppui, 
ja piirit muuttuivat jäsenyhdistyk-
siksi. Uudistuksen myötä opiskelijoi-
den asema vahvistui, ja hallitukseen 
valittiin ensimmäinen opiskelijaedus-
taja, tosin vielä ilman äänivaltaa. 
Farmasialiiton opiskelijayhdistys FO:t 

TEKSTI SUOMEN FARMASIALIITTO
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100 vuotta 
edunvalvontaa

Ulla Aittokoski
Farmasialiiton puheenjohtaja 
1980–1996
Lähes kaksikymmenvuotiseen puheen-
johtajakauteeni sisältyi niin 1980-luvun 
taloudellinen nousukausi kuin 1990-
luvun lama, kaksi mittavaa työtaistelua, 
liiton omaisuuden kartuttamista osana 
työtaisteluvalmiutta muun muassa 
hankkimalla jäsenten käyttöön lomama-
joja, työn vaativuuteen pohjautuva palk-
kausperusteiden ja nimikkeiden muutos, 
lääkelain ja farmaseutin tutkinnon 
uudistus, erikoistumiskoulutus, Lääke-
informaatiokeskuksen, Proviisoriliiton ja 
farmaseuttisen johtajan toimen perus-
taminen liittoon ja toki paljon muuta.

Merkittävänä alan yhteistyön 
tuloksena saavutettiin lääkehuollon 
hallinnon uudistuksessa vuonna 1993 
Lääkelaitos (nykyisin Fimea) ja sen 
johtoon proviisori.

Liittomme juhlii 100-vuotista taival-
taan, kuten 25 vuotta sitten, keskellä 
suuria yhteiskunnallisia muutoksia. 
Terveydenhuollon palvelurakennetta 
ollaan soten myötä muuttamassa, 
väestö ikääntyy, lääkehoidot lisääntyvät 
ja uuden tekniikan luomat mahdollisuu-
det alallamme ovat mittaamattomat.

Edunvalvontajärjestön näkö-
kulmasta on huolestuttavaa, että 
maamme hyvinvointivaltion  sosiaali- ja 
terveyspalveluita ollaan purkamassa.

Ay-liikkeen oikeuksia kavennetaan, 
saavutettuja etuja, kuten eläke- ja 
työttömyysturvaa  huononnetaan. Tur-
vallisena pidetyt työpaikat poistuvat, ja 
työn korvaa automaatio, robotti tai  
muu tietotekniikka, jopa tekoäly. Tämä 
kehitys on kiihtyvää.

Työttömien työnhakijoiden sekä 
määrä- ja osa-aikatyötä tekevien mää-
rät kasvavat, ja naisten alipalkkaisuus 
on edelleen kuin kiveen hakattu totuus 
vuosikymmenestä toiseen.

Hyvinvointijärjestelmämme on 
rakentunut työmarkkinaosapuolten ja 
maan hallituksen väliseen yhteistyö-
hön. Tulopolitiikka loppuu, kun valtiolla 
ei enää ole rahaa ja/tai poliittista 
tahtoa panostaa sopimuksiin. Paikal-
linen sopiminen on ajan henki. Näin 
ammattiliitot joutuvat edunvalvon-
nassa entistä kovemmalle. Yhteistyö 

 perustettiin ensin Helsinkiin ja provii-
sorien koulutuksen alettua Kuopiossa, 
myös Kuopioon. Samalla perustettiin 
liiton tutkintopohjaiset jaostot erityis-
kysymysten pohtimiseksi. 

1980-luvulla alettiin kiinnittää 
huomiota lääkeinformaatioon sekä 
lääkkeiden oikeaan ja turvalliseen 
käyttöön. Lakeihin tuli kirjauksia 
muun muassa huumausaineiden toimi-
tuksesta ja farmasistien roolista lääk-
keitä koskevassa terveyskasvatuksessa. 
Lääkealaa kokonaisuutena säätelevä 
lääkelaki tuli voimaan 1987. 

1980-luvun alkupuolella käytiin 
raskaita palkkaneuvotteluita lähes 
kaikilla sektoreilla. Neuvottelut eivät 
tuoneet toivottua lopputulosta, ja far-
masistit olivat lakossa niin apteekki-, 
kunta-, kuin teollisuussektorilla. 
Myös ensimmäiset palkkasuositukset 
opiskelijoille ja lääketeollisuudessa 
työskenteleville tehtiin 1980-luvulla. 
Ensimmäinen vuosikerta Dosiksesta 
julkaistiin 1985, ja se on edelleen far-
masian alan ainoa suomenkielinen ver-
taisarvioitu tieteellinen aikakauskirja.

1990-luvun farmaseuttien työvoi-
mapula johti farmaseuttikoulutuksen 
uudistamiseen vuonna 1994. Uudis-
tuksessa farmaseuttikoulutus palasi 
opistoasteen tutkintoon johtavasta 
koulutuksesta takaisin kandidaatin 
tutkintoon johtavaksi koulutukseksi. 
L ama vaikutti myös farmasian alaan, 
ja työttömyys lisääntyi. Farmaseutti-
nen valiokunta perustettiin, ja liitto 
sai ensimmäiset verkkosivut. 

2000-luvun alkupuolella farmasian 
alan ammattilaisten rooli terveyden-
huollossa haluttiin tehdä näkyväm-
mäksi, ja liiton sloganiksi muodostui 
”Vahvaa vaikuttamista ja ammattitai-
toa”. Tämä sama tavoite on edelleen 
relevantti sote- ja apteekkijärjestel-
män uudistusten ollessa käynnissä. 

100-vuotias ammattiliittomme on 
nykypäivänä vahva ja tunnustettu 
farmasian alan vaikuttaja ammatil-
lisissa kysymyksissä sekä väsymätön 
puolustaja ja neuvottelija työmarkki-
nakentällä. Me teemme tulevaisuuden 
farmasiaa. 

Tarvitaan  
järjestövoimaa, ja 
työmarkkinoilla  

valta on sillä, jolla 
on sopimisen valta.
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palkansaajien välillä ei ole mutkatonta 
varsinkaan naisvaltaisten alojen vaa
tiessa palkkatason korotuksia. 

Tästä huolimatta liitoissa pyritään 
suurempiin kokonaisuuksiin neuvot
teluaseman vahvistamiseksi. Tarvitaan 
järjestövoimaa, ja työmarkkinoilla valta 
on sillä, jolla on sopimisen valta.

Taloudellisen edunvalvonnan 
rinnalla liitossa on aina kulkenut myös 
ammatillinen edunvalvonta. Se on 
viime kädessä liittojen käsissä, koska 
jonkin alan ammatilliset intressit voivat 
olla toisen alan intressien vastaisia. 
Varsinkin terveydenhuollossa tästä on 
lukuisia esimerkkejä. Nyt tarvitaan kui
tenkin laaja terveydenhuollon liittojen 
vahva yhteistyö ja poliittista ja kansain
välistä vaikuttamista, jotta Suomeen 
saataisiin Euroopan lääkevirasto EMA. 
Se olisi paras lahja myös 100vuo
tilaalle Farmasialiitolle ja osoitus 
farmasian vahvasta ammattitaidosta, 
osaamisesta ja kehityskyvystä.

Lämpimät onnitteluni kaikille liiton 
jäsenille ja toimiston väelle. Te olette 
liittoa uudistava voimavara.

Kirsti Bult
Suomen Farmasialiiton  
puheenjohtaja 1997–2003
”Kokemuksella tulevaisuuteen” oli 
tunnukseni vuoden 1996 puheenjoh
tajavaalissa. Taskussa sitä oli 20 vuotta: 
Seminan päätoimittajana, tiedotus
päällikkönä ja ammatillisena pääsih
teerinä taloudellista edunvalvontaa 
unohtamatta. Näiden kaikkien ympä
rille oli muodostunut laaja kansallinen 
ja kansainvälinen sidosryhmäverkosto.

Mikä oli puheenjohtajakauteni 
keskeinen kysymys? Vastaus on helppo: 
vahvistaa liittoa ja sen jäsenten asemaa. 
Mutta vastaus on sanahelinää. Tarvit
tiin kehitystä ja muutosta. Muutos on 
prosessi, joka vaatii vuosien uurastusta. 

Farmaseuttien ja 
proviisorien työ 

purettiin erilaisiksi 
vaativuustekijöiksi.

Siksi se on pilkottava hankkeiksi, joista 
jokainen pala edellyttää asiantuntijuutta 
vetäjiltään sekä tukea, tulevaisuuden 
ennakointia ja viisautta päättäjiltä.

Farmasialiiton avainhankkeita 
puheenjohtajakaudellani olivat ammat
tiapteekin aseman vahvistaminen, 
palkkausjärjestelmien uusiminen alipalk
kaisuudesta nousemiseksi, kiinteämpi 
yhteistyö liiton sisällä sekä terveyden
huollossa ja sidosryhmissä sekä farma
seuttipulan ratkaiseminen. Uutena palik
kana työlistalle tuli liiton johtamismalli. 
EU:n säädökset kolkuttivat ovella.

Tämän viidakon vieminen kunnial
liseen maaliin työurani päättymiseen 
mennessä vuoden 2003 lopussa edel
lytti paitsi 24/7 työskentelyä, myös 
tiukkarajaisia tahtoprojekteja huippu
ammattilaisten kanssa. Seuraavassa 
eräitä välähdyksiä urakoistamme.

Ammattiapteekin sekä farmaseut
tien ja proviisorien aseman vahvista
misen ykkösprojekti oli TIPPA, Tarkoi
tuksenmukainen Informaatio Potilaan 
Parhaaksi Apteekista, joka sai alkunsa 
WHO/EuroPharmforumin Kysy 
lääkkeistä hankkeesta. Lähtölaukaus 
oli vuonna 1999 Farmasian päivillä ja 
hanke kasvoi projektista prosessiksi.

Kun sitten vuonna 2003 teimme 
yhteenvetoa tuloksista, oli TIPPA 
Marja Airaksisen ansiokkaalla johdolla 
tuottanut valtaisan määrän työkaluja 
apteekin arkityöhön: lääkeinformaa
tiotietokannan, tietotipan, koulutusta, 
laatukoulutusta, haamuasiakastutki
muksia – vain joinakin esimerkkeinä. 
Prosessi on edelleen jalostuneena 
alustana muun muassa järkevän lääke
käytön edistämisessä ja lääkehoidon 
ongelmien ratkaisussa. Juuria on myös 
valtakunnan lääkepolitiikassa.

Toinen vastaava huippuprojekti, 
joka elää ja kantaa tulosta, oli työn 
vaativuuden arviointi. Farmasialiitto oli 
ensimmäinen akavalainen liitto, joka 
lähti sen rakentamiseen tutkijoiden, 
Ulla Aitan ja Kaisa Åstrandin, joh
dossa. Farmaseuttien ja proviisorien 
työ purettiin erilaisiksi vaativuus
tekijöiksi, joita sitten painotettiin ja 
hinnoiteltiin jatkossa. Farmasialiitolle 
rakennettiin oma FARMAmittari vuo
den 2002 palkkataistoa varten. 

Sairaala ja terveyskeskusfarmasia 
kärsi työvoimapulasta. Keskeinen syy 
oli alipalkkaisuus, joka verotti alan 

vetovoimaa, vaikka työ itsessään oli 
ammatillisesti rikasta. Tuskasta syntyi 
Satefaprojekti, joka Helinä Aaltosen 
vetämänä ulotti lonkeronsa paitsi 
Akavan päättäjiin, myös poliitikkoihin, 
terveydenhuollon avainhenkilöihin ja 
kuntatyönantajiin. Helinä oli uupuma
ton kentän kouluttaja .

Maljoja kohotettiin vuonna 2002 
lakkouhan alla syntyneelle kunnan vir
kaehtosopimukselle, jossa KUNPAS ja 
valtiolla VALPAShankkeet uusivat 
palkkarakenteita (peruspalkka, hen
kilökohtainen palkka ja tulospalkka). 
Kehittämiskeskustelut käynnistyivät.

Liittohallitus oli päättänyt niin ikään, 
etteivät apteekit lähde enää keski
tettyihin tulopoliittisiin sopimuksiin 
(tupo), jotka liukumattomilla aloilla 
toivat vain jälkeenjääneisyyttä. Far
masialiitto jäi ainoana akavalaisena tes
alana tupon ulkopuolelle.

Ja niin maljat kilisivät myös aptee
keissa, kun historialliseksi mainittu 
sopimus syntyi. Palkkarakenteita 
uudistettiin työn vaativuuden perus
teella, täydennyskoulutusta turvattiin 
ja luottamusmiehille tuli korvaus. Far
maseuttipulaa päästiin helpottamaan 
muuntokoulutuksella. Kun maalissa 
oltiin, saimme hyvät arvosanat halli
tuksena ja työntekijöinä.

Mutta yksi veto tarvittiin vielä: liiton 
johtamismallin uudistaminen. Olin 
puheenjohtajana tullut vakuuttuneeksi 
siitä, että puheenjohtaja hajottaa 
itsensä liikaa isoihin ja pieniin hallinnol
lisiin töihin, mistä liiton ulkopolitiikka 
kärsii. Liitto tarvitsisi osatoimisen 
puheenjohtajan, jolla pysyy kosketus 
työelämään, ja toimistoa johtaisi hallin
totehtäviin keskittyvä toimitusjohtaja.

Katsoin myös, että kaksi nelivuotis
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kautta on riittävä yhdelle puheenjoh-
tajalle, jotta johtajuus pysyy tuoreena. 
Esitykseni kävi läpi tiukan mankelin, 
mutta siihen lopulta päädyttiin kausien 
määrää lukuun ottamatta.

Kiitos Suomen Farmasialiitto kaik-
kinensa niistä 27 vuodesta, jotka tein 
työtä jäsentesi kanssa. 

Aika kultaa muistot!

Inka Puumalainen
Suomen Farmasialiiton  
puheenjohtaja 2004–2009
Toimin Farmasialiiton puheenjohtajana 
vuosina 2004–2009. Ammatillisissa asi-
oissa korostui vahvasti moni ammatillisen 
yhteistyön kehittyminen osana TIPPA-
projektin jatkohanketta. Lääkehoidon 
kokonaisarviointimalli kehitettiin ja 
pohjana hyödynnettiin Australian ja 
muiden kansainvälisen mallien oppeja. 
TIPPA-projekti (2000–2003) oli vahva 
osoitus farmasian ammattikunnan 
yhtenäisyydestä. Se osoitti, mitä ala voi 
yhdessä saavuttaa asettamalla selkeät 
terveyspoliittiset tavoitteet. 

Lääkepolitiikan osalta kova kolaus 
koettiin vuonna 2005, kun silloinen 
sosiaali- ja terveysministeri linjasi, että 
NRT-tuotteiden saatavuutta tulisi lisätä 
siten, että niitä myytäisiin jatkossa 
myös muualta kuin apteekista. Far-
masian alan toimijoille kyse oli suu-
resta periaatteellisesta kysymyksestä 
koskien lääkkeisiin liittyvää opastusta 
ja neuvontaa. Tuotteet siirtyivät alan 
vastustuksesta huolimatta myyntiin 
myös päivittäistavarakauppoihin. Tästä 
poliittisesta prosessista tehty väitös-
kirja osoittaa, että tuotteiden käyttö 
on lisääntynyt, mutta kansanterveydel-
linen hyöty on jäänyt vaatimattomaksi.*

Taloudellinen edunvalvonta oli 
valtakunnallisestikin hyvin värittynyttä, 
sillä puolueet olivat ottaneet nais-

valtaisten alojen palkkavääristymän 
osaksi eduskuntavaaliohjelmaansa 
vuonna 2007. Erityisesti keskuste-
lua käytiin terveydenhuoltosektorin 
ja sairaanhoitajien palkoista. Myös 
apteekkipuolen palkkauksessa oli 
korotuspainetta, mikä johti loppujen 
lopuksi työtaisteluun syksyllä 2007. 
Työtaistelu on aina äärimmäinen ja 
viimeinen keino palkkaneuvotteluissa, 
eikä siihen lähteminen ole koskaan 
kevyt tai helppo päätös. Lopputulos 
oli kuitenkin apteekkisektorin kannalta 
hyvä. Suurin kiitos siitä kuuluu aktiivi-
selle ja yhtenäiselle jäsenistölle.

Haluan lämpimästi onnitella sata 
vuotta täyttävää Farmasialiittoa. Yhteis-
kunnallisesti elämme aikoja, jolloin 
perinteisiin instituutioihin kohdistuu 
paineita, ja myös työmarkkinajärjestöjen 
toiminta katsotaan osin vanhanaikai-
seksi ja jäykäksi. Siksi onkin tärkeää 
huolehtia, että Farmasialiito kuuntelee 
aktiivisesti jäsenistöään ja seuraa tiivisti 
yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. 
Uskon vahvasti, että Farmasialiitolla on 
edessään upea tulevaisuus farmasian 
alan yhtenäisenä edunvalvojana – 
yhdessä olemme enemmän.

* Proviisori Terhi Kurko: Deregulation of 
Nicotine Replacement Therapy Products 
in Finland: Reasons for Pharmaceutical 
Policy Changes and Reflections on 
Smoking Cessation Practices, 12.6.2015

Heidi Tahvanainen
Suomen Farmasialiiton  
puheenjohtaja 2010–2013
Tammikuussa 2010 julkaistiin sosiaali- 
ja terveysministeriön uutinen, jonka 
mukaan Suomen tulevien vuosien 
lääkepolitiikkaa valmistellaan nyt 
uudella tavalla. Eipä arvannut nuori 
puheenjohtaja silloin, mihin työhön 
tarttuminen johtaa.

Vuoden mittaisen, laaja-alaisen ja 
tiivistahtisen työryhmätyöskentelyn 
lopputuloksena julkaistiin vuonna 2011 
Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja, josta 
merkittävimmät linjaukset kirjattiin 
sosiaali- ja terveysministeriön strategi-
aan. Työskentelytapa asiakirjan valmis-
telussa oli kaikille toimijoille oppiretki. 
Useat alatyöryhmät kokosivat työs-
kentelyssään lääkealan toimijat yhteen, 
ja samalla tuntui löytyvän sitoutumi-
nen yhdessä linjattuihin päämääriin. 

Vaikka toimintaympäristö on 

muuttunut vuodesta 2010, voisi näin 
strategiakauden loppupuolella todeta 
Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan olleen 
aikanaan erittäin hyvin valmisteltu. 
Harva on voinut välttyä asiakirjan 
ensimmäisen teesin, lääkehuolto on 
osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
velvoittavuudelta tai harva on voinut 
kiistää teesin paikkansapitävyyden. 

Asiakirjan teesejä ei ole vuosien 
aikana unohdettu, vaan ne ovat 
ohjanneet vaikuttamista, valmistelua ja 
päätöksentekoa. Valmistelussa omak-
suttua työtapaa noudattaen ja teesejä 
kirkastaen valmistellaan vuoden 2017 
loppuun mennessä Rationaalisen lää-
kehoidon toimeenpano-ohjelma. Sote-
uudistus tuonee toteutuessaan eteen 
useiden lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan 
toimenpiteiden ja rationaalisen lääke-
hoidon periaatteiden toimeenpanon. 

Puheenjohtajakauteni yksi keskeisiä 
kysymyksiä oli mielestäni koko alaa 
yhdistävän uuden toiminatatavan 
syntyminen. Lääkealaa on opittu kehit-
tämään yhdessä – myös 100-vuotiasta 
Suomea on hyvä juhlia yhdessä! 

TIPPA-projekti  
oli vahva osoitus 

farmasian  
ammattikunnan  
yhtenäisyydestä. 
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KOULUTUS

Farmasian koulutus 
vastaa alan tarpeisiin

Farmasian alan pitkäkestoisia koulutuksia on rakennettu 
vuorovaikutuksessa viimeiset 20 vuotta. Tutkimusprojektit 

kehittävät alan erikoistumiskoulutuksia ja erityispätevyyksiä, 
jotka puolestaan edistävät integroitumista käytännön työhön. 

Molemmista ammennetaan sisältöjä perusopintoihin.

Perusopintoihin hyötyä  
erikoistumisopinnoista 
Teollisuusfarmasiaa on voinut opis-
kella Helsingin yliopistossa jo pitkään, 
aluksi erikoistumiskoulutuksena. 
Sieltä oppiaine on pikkuhiljaa levin-
nyt ensin proviisorin perusopintoihin 
ja sitten farmaseuttien teollisuus- ja 
viranomaisopintopolkuun. 

– Myös terminologia on muuttu-
nut, nykyisin puhutaan teollisuus-
farmasian opintosuunnasta, kertoo 
professori Anne Juppo Helsingin 
yliopiston Farmasian tiedekunnan 
Farmaseuttisen kemian ja teknologian 
osastolta.

Pääoppiaineeksi teollisuusfarmasia 
muuttui vuonna 2008, kun farmasian 
tiedekunnalta saatiin lupa kouluttaa 

teollisuusfarmasiaa jo perusopin-
noissa ja tohtorinkoulutuksessa. 

Kurssit aina täynnä
Teollisuusfarmasian koulutusmalli on 
nykyaikainen. Käytettävissä on vierai-
levia asiantuntijoita ympäri maail-
maa, mikä lisää opiskelun mielenkiin-
toisuutta ja haasteellisuutta.

– Kaikki luennot striimataan ja 
nauhoitetaan. Luennot ovat olemassa 
intranetissä tietyn ajan, ja tentit voi 
suorittaa noin kerran kuussa silloin 
kuin itselle sopii.

Opiskelijoilta opetusmenetelmä 
vaatii itsenäisyyttä ja itsekuria. Pro-
fessori Jupon mukaan hyvä opetus on 
mieluummin haastavaa kuin liian help-
poa – mikä näkyy opiskelijamäärissä.

TEKSTI MINNA PERNAA  |  KUVAT ISTOCKPHOTO

09_kuvateksti

– Suuren suosion saaneen oppiai-
neemme kurssit ovat aina täynnä.

Jo aivan perusluennotkin ovat 
Jupon mukaan ehdottoman hienoja 
tapahtumia.

– Perusopiskelijoilla on loistavia 
työelämää matkivia ryhmätöitä, ja he 
joutuvat itse tekemään töitä oppiak-
seen asiat. 

Professori Jupon oma iso missio 
on, että koulutuksen ja tutkimuksen 
avulla lääketeollisuus pysyisi Suo-
messa.

– Koko ajan eri sektoreilla vähen-
netään väkeä isojen yritysten orga-
nisaatioista ja osa siirtyy muihin 
maihin. Suomessa on paljon erityis-
osaamista, jonka avulla syntyy paljon 
start up -yrityksiä. Jo aloitettu yrittä-
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jyys- ja innovaatiokoulutus yhdessä 
lääketieteellisen tiedekunnan kanssa 
tuottaa toivon mukaan lisää omia ide-
oita, joiden ympärille voisi perustaa 
yrityksiä, kuten on tapahtunutkin.

Uudenmalliset erikoistumis-
koulutukset käyntiin
Farmasian alan erikoistumiskou-
lutusten järjestämistä haittaa alati 
resurssipula. 

– Käytännössä sairaala- ja terveys-
keskussektori oli ilman täydennys- ja 
erikoistumiskoulutusmahdollisuuksia 
lähes kymmenen vuoden ajan, toteaa 
koulutus- ja työvoimapoliittinen asia-
mies, proviisori Sanna Passi Suomen 
Farmasialiitosta.

Suuri edistysaskel otettiin vuonna 
2016, kun lainsäädännön muutosten 
myötä uudenmalliset erikoistumis-
koulutukset käynnistyivät niin Helsin-
gin kuin Itä-Suomen yliopistoissa.

– Avoapteekeille saatu sekä farma-
seuteille että proviisoreille suunnattu 
erikoistumiskoulutus on ollut farma-
sian alalla strateginen tavoite, joka 
nyt on saavutettu.

Lainsäädäntöuudistuksen myötä 
koulutus muuttui maksulliseksi.

– Farmasialiitto on kuitenkin 
onnistunut pudottamaan opintopis-
teen hinnan 100 euroon, kun se lain-
säädännön mukaan voi olla enintään 
120 euroa, Passi huomauttaa. 

Konkreettinen tulevaisuudentavoite 
on farmasian erikoistumiskoulutusten 
integroiminen lähemmäs muita tervey-
denhuollon erikoistumiskoulutuksia.

– On olemassa selkeä tarve vah-
vempaan integraatioon terveyden-
huollon eri erikoistumiskoulutusten 
välillä. Aloilla on paljon yhteisiä 
alueita, jotka eivät ole alaspesifejä ja 
joiden suhteen integraatio olisi hyö-
dyllistä kaikille osapuolille. Tämä olisi 
järkevää paitsi toiminnallisesti myös 
rahoituksen näkökulmasta. 

Erityispätevyys nousi  
latvasta puuhun
Farmasian erityispätevyyksistä pisim-
pään on ollut saatavilla lääkehoidon 
kokonaisarviointikoulutus LHKA, joka 
sai alkunsa 1990-luvun puolivälissä. 

– Onnistuimme saamaan opetus-
ministeriöstä tuotekehitysrahoitusta 
silloiselle Kuopion yliopiston koulu-
tus- ja kehittämiskeskukselle, muiste-
lee Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja 
kehittämispalvelujen johtaja, provii-
sori Lea Tuomainen.

Sen turvin lähdettiin rakentamaan 
lääkehoidon kokonaisarviointimallia 
Suomeen koulutuksen suunnittelun 
kautta. 

– Tilanne oli siinä mielessä mie-
lenkiintoinen, että yleensä toiminta 
rakennetaan olemassa olevaan toi-
mintamalliin, lainsäädäntöön taikka 
muuhun vastaavan normitukseen 
perustuen, mutta tässä tapauksessa 
tehtiin toisinpäin, Tuomainen huo-
mauttaa.

Koulutus käynnistyi vuonna 2005, 
kun koulutus ja apteekkien toiminta-
malli pantiin konkreettisesti pystyyn. 
Matkan varrella rakennettiin myös 
erityispätevyysjärjestelmä, ja siinä 
sivussa syntyi myös kevyempi opinto-
kokonaisuus LHA.

Omasta osaamisesta 
pidettävä kovaa mekkalaa 
Lääkehoidon kokonaisarviointi saatiin 
hallitusohjelmaan vuonna 2015.

– Kysymys on asiasta, josta on 
hyötyä kansantaloudellisesti ja lääke-
hoidon järkeistämisen näkökulmasta, 
kommentoi Tuomainen

Samalla LHKA on nytkäyttänyt 
koko ajattelumallin potilaaseen.

– Näkökulma on muuttunut aine-
keskeisestä potilaskeskeiseen – mikä 
on potilaalle parasta kokonaisuutena 
hänen tilannettaan ajatellen eikä yhtä 
ainetta kerrallaan, miten tietty mole-
kyyli kulkeutuu tai rakentuu ja päätyy 
tablettiin. 

Viimeiset 20 vuotta ovat Tuo-
maisen mukaan olleet hyvin pitkälti 
kliinisen farmasian ja pitkäkestoisten, 
systemaattisten koulutusten raken-
tamista. Koulutuksen perusrakenne 
on pysynyt samana, mutta kouluttajia 
ja opintopisteiden sisällä olevia pai-
notuksia räätälöidään hyvin pitkälle 
myös kurssilaisten tarpeitten mukaan.

– Lääkehoidon kokonaisuuden 
hallinnan opetusta viedään koko ajan 
myös perusopetukseen. 

On olemassa selkeä 
tarve vahvempaan 
integraatioon eri 

erikoistumis  koulutusten 
välillä.
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Tullessani ay-liikkeeseen töi-
hin 1980-luvulla elettiin aikaa, 
jolloin ei mitattu tuottavuutta 
samalla tapaa kuten tänään. 

Saneltiin kirjeet sihteereille, jotka kirjoit-
tivat ne puhtaaksi ja lähettivät kirjepos-
tissa työnantajataholle. Sitten jäätiin 
odottamaan vastausta. Myös edunval-
vontaa tehtiin eri tavalla kuin nykyään.

Vastaavanlaiseen toimintaan ei 
ny kyään ole varaa, ei ajallisesti, taloudel-
lisesti eikä maineen kannalta. Edunval-
vonta täytyy hoitaa tehokkaasti ja tulok-
sellisesti uusien toimintamallien kautta.

Akavan edunvalvontatyön voi 
kiteyttää näin: oikean viestin vieminen 
oikeal le henkilölle oikeaan aikaan. 

Onnistunut edunvalvontatyö edel-
lyttää, että ollaan ajoissa liikkeellä. Kun 
liikut ja tapaat ihmisiä, kuulet ajoissa, 
jos jokin hanke on lähtemässä liikkeelle. 
Laaja kontaktiverkosto varmistaa, että 
tunnet tai löydät sen henkilön, joka vas-
taa valmistelusta. 

AKAVAN EDUNVALVONTA perustuu tut-
kittuun tietoon. Se luo uskottavuutta ja 

vähentää riskejä. Jos kotiläksyt on tehty 
ja organisaatiollasi on laajat tavoite-
ohjelmat, pystyt aika nopeasti kiteyttä-
mään toiveesi valmistelijoille.    

Edunvalvontatyö on nykyään jouk-
kuelaji. Yksin et saa 
paljoakaan aikaiseksi. 
Siksi onkin keskeistä, 
että koko Akava-
yhteisö kokee Akavan 
linjaukset omakseen. 
Tulevaisuudessa laa-
jan yhteisön kautta 
vaikuttaminen on yhtä 
tärkeää kuin päättä-
jien kanssa asioimi-
nen. Tulevaisuudessa 
julkiset keskuste-
lut yhä tarkemmin 
määrittelevät, mistä 
poliitikot haluavat 
keskustella. Itse uskon, että tämä on 
600 000 jäsenen Akavan suuri vahvuus 
tulevaisuudessa. 

Sture Fjäder
Kirjoittaja on Akavan puheenjohtaja.

KOLUMNI

Ajanmukaista 
edunvalvontaa

Tulevaisuudessa 
julkiset keskustelut 
yhä tarkemmin 
määrittelevät, mistä 
poliitikot haluavat 
keskustella.
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PUHEENAIHE

SADAN 
VUODEN 
muutoksen tuulet

Apteekin, viranomaistahon, sairaala-apteekin, 
lääketeollisuuden ja lääketukun edustajat 

kertovat, miten farmasian ala ja farmasistien työ 
on kehittynyt vuosien saatossa. 

TEKSTI TARJA VÄSTILÄ  |  KUVAT VILLE RINNE
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A pteekkari Bengt Mattila 
luotsaa vielä syksyn ajan 
kahta yksikköä, Carelia-
apteekkia ja kulttuurihisto-

riallisesti arvokasta Joutsen-apteekkia.
− Olen yrittänyt säilyttää edes 

miljöön, vaikka apteekkitoiminta 
loppuukin. Aika näyttää, miten käy: 
tuleeko pelastajaksi Museovirasto vai 
eri alan yrittäjä, joka säilyttäisi 
jugend-kalusteet.

O tempora, o mores
Reseptiopista ja apteekkilatinasta 
luentojakin pitäneen Mattilan 

mukaan farmakopeat olivat vuoteen 
1914 asti latinankielisiä, samoin 
myös lääkeseosten ohjeet ja lääke-
kasvien osat. Joutsen-apteekin 
perustamisvuonna 1912 myynnistä 
98 prosenttia oli itse valmistettavia 
lääkkeitä.

Hyllyjen lasipurkeista oppilas oppi 
raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 
latinankieliset nimet pölyjä pyyh-
kiessään. Mattila toteaa siivoustoi-
men ja opetuksen yhdistyneen 
sujuvasti. Oppilasaika oli vielä 
1900-luvun alussa peräti kolme 
vuotta.

− Euroopan farmakopeassa 
lääkemuodot kuvataan vieläkin 
latinaksi. Reseptimerkintöjenkin 
lyhenteet ovat säilyneet latinankieli-
sinä. Kieltä on osattava tänäkin 
päivänä.

Työvaiheilla hintansa
Sterilointi suoritettiin autoklaavissa, 
höyryllä kuumennettavassa, ilmatii-
viissä paineastiassa.

− Steriilivaatimusten lisäksi 
ainesosien sekoitusjärjestys oli 
tärkeää. Erityisesti silmätipat vaativat 
monimutkaisia laskutehtäviä, ja 

Käsityöammatista lääketoimittajaksi
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liuoksen pH-arvon oli oltava 
oikeanlainen. Laborantti vastasi 
vastuullisesta lääkevalmistuksesta. 
Toisen töihin ei saanut puuttua, 
hierarkiaa tuli noudattaa.

Jokaisella käsityövaiheella oli 
oma hintansa. Lääkkeitä ei saanut 
välttämättä heti mukaan, sillä 
pillerienkin piti kuivua vuorokau-
den. Deklaraatiopakko tuli kaikille 
lääkkeille 1936.

Teollinen lääkevalmistus alkoi 
tehdä tuloaan 50-luvulla, jolloin 
kotimaisia lääketehtaita oli 
toistakymmentä. Alku takkuili, 
sillä tehdasvalmisteisiin ei ensin 
luotettu.

− Aluksi tuotanto kohdistui 
suomalaisille, mistä kertoivat 
nimet Kivuton, Lentsu-tabletit tai 
Anttihappo. 60-luvulla alettiin 
arvioida, vaatisivatko vahvat 
itsehoitolääkkeet lääkärin määrä-
yksen.

Apteekit tekivät yskänlääkese-
oksia 80-luvulle asti. Lääkelaitok-
sen tiukentuneet säännökset 
raakkasivat puolet pois: ongel-
mana oli nykytiedon mukaan 
asiaton koostumus.

Vuonna 1968 jo yli 90 prosenttia 
lääkkeistä valmistettiin teollisesti. 
Ne pääsivät apteekissa myös esille, 
ensin tiskin lasilevyn alle. Nyt 

Noin puolessa 
apteekeista on edelleen 
valmius omaan lääke
valmistukseen.

teollinen valmistus kattaa jo 99 
prosenttia. Noin puolessa apteekeista 
on edelleen valmius omaan lääkeval-
mistukseen.

− Joillekin asiakkaille auttavat 
vain perinteiset päänsärkypulverit, 
joita valmistimme aiemmin Joutsen-
apteekissa. Tukkuliikkeiden raaka-
ainesupistusten vuoksi joudumme 
niitä nykyään tilaamaan sopimusval-
mistuksena koneellisesti valmistet-
tuina.

Brändäyksestä  
naisistumiseen
1970-luvulle asti henkilökunta sai 
antaa lääkeinformaatiota vain 
asiakkaan sitä kysyessä. Mattilan 
mukaan syntyi jänniä tilanteita: 
seloste otettiin pakkauksesta pois, 
ettei potilas pelästyisi. Kelkka kääntyi 
vasta 80-luvulla.

Ennen tietokoneaikaa apteekit 
profiloituivat omine painotuotteineen 
ja kauniine lääke-etiketteineen. Kun 

ihovoiteita sekoitettiin, ne pistettiin 
omin tunnusmerkein peltirasioihin. 
Mattilan mukaan brändäys kukoisti.

− Lääkkeen ohjelippu on nykyisin 
tylsännäköinen verrattaessa käsin 
kirjoitettuihin kielisignatuureihin, 
joita käytettiin vielä 1970-luvun 
alkupuolella.

Tietotekniikka mullisti toimintaa: 
käsityö korvautui sähköisin apuväli-
nein. Muistaminen helpottui: ennen 
sivu- ja yhteisvaikutukset tarkistettiin 
kansiosta, jossa lääkkeille oli määri-
telty kirjain- ja numerokoodit. 
Varastonvalvonta digitalisoitui 
80–90-lukujen taitteessa.

− Työtehtävät ovat kehittyneet ja 
tarjolla on tehokkaampia lääkkeitä. 
Lisäksi farmasian ala on naisistunut. 
Vuoteen 1902 naisen piti anoa 
vapautusta sukupuolestaan, jos 
halusi opiskella apteekkialaa. Nyt 
farmaseuteista yli 90 prosenttia ja 
proviisoreista yli 70 prosenttia on 
naisia. 
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Fimean ylijohtaja Sinikka 
Rajaniemi kertoo erään 
apteekkarin kuvanneen 
muistelmissaan farma-

seutin ammattia sekä omalaatuiseksi 
että monipuoliseksi käytännöllis-teo-
reettiseksi työksi 1800- ja 1900-luku-
jen vaihteessa.

− Apteekkari oli virkamies, jos 
asiat koskivat apteekkioikeuksien 
myöntämistä ja apteekin hoitoa. 
Kirjanpitoperiaatteet piti tuntea ja 
ammatin harjoittaminen edellytti tie-
toja kemiassa, fysiikassa, farmakog-
nosiassa sekä kasvi- ja eläin opissa. 
Sterilisaatiomenetelmät ja mikrosko-
pia oli myös hyvä osata.

Apteekkioppilaan työnä oli leikata 
ja taittaa suuriarkkiset reseptilomak-
keet sekä kapselit, joihin tarvittava 
paperi vahattiin. Apteekissa val-
mistettiin lääkkeitä, mutta myös 
kenkävoiteita, kärrynrasvoja ja 
kilohailimausteita.

1800-luvun lopulla vanhat 
lääketieteelliset painoyksiköt – 
librat, unssit, skrupelit, drakmat ja 
graanit – vaihtuivat metrijärjestel-
mään ja grammoihin, mikä harmoni-
soi lääkevalmistusta.

− Lääkevalmistus- ja varaston-
hallintataidot yhdistyneenä ahke-
ruuteen ja hyvään taloudenpitoon 
olivat tuon ajan kriittistä osaamista 
apteekki alalla, kiteyttää Rajaniemi.

Haasteet muuttavat muotoaan
Rajaniemi toteaa, että lääkevalmis-
tustaitoja eli farmasistien osaamista 
tarvitaan edelleen niin teollisessa 
kuin apteekkien, sairaala-apteekkien 
ja lääkekeskusten lääkevalmistuk-
sessa. Nykyäänkin varastonhallin-
nalla varmistetaan, että asiakkaat 
saavat lääkkeensä sujuvasti ja 
varasto kiertää.

− Lääkkeiden teollista valmis-
tusta ja tukkukauppaa säädellään 
kansainvälisin säädöksin: toimin-

nan luonne edellyttää, että asetetut 
laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
täytetään ja toimintaympäristö on 
globaali. Kansainvälinen lääkealan 
sääntely on tullut yhä lähemmäksi 
kansallisen sääntelyn rajapintaa 
esimerkiksi lääkkeiden vähittäis-
jakelussa.

Uudet asiantuntijapalvelut laa-
jentavat farmasian ammattilaisten 
toimenkuvia ja työn sisältöä sekä 
edistävät onnistuneen lääkehoidon 
toteutumista. Rajaniemen mukaan 
keskustelu farmasistien roolista 
lääke- ja lääkitysturvallisuuden 
varmistamisessa kapenee usein lääk-
keen oi keaan, turvalliseen käyttöön 
tai uusiin tehtäviin. Lääkelogistiikan 
merkitys saattaa unohtua.

− Kun valmistus- ja jakeluketjut 
pitenevät ja monimutkaistuvat, lääk-
keiden saatavuuden varmistaminen 
on yhä haasteellisempaa. Luotetta-

vat lääketoimittajat, reaaliaikainen 
varastohallinta, lääkkeiden oikea 
säilytys sekä tilausten, vastaanoton 
ja toimittamisen dokumentointi ovat 
paitsi nykypäivää, myös tulevai-
suutta.

Paljon uutta, jotain vanhaa
Katsoessaan lääkealan muutoksia 
reilun sadan vuoden perspektiivillä 
Rajaniemi toteaa paljon muuttuneet 
ja jotain myös säilyneen.

− Lääkealan erityisosaamista 
tarvitaan edelleen niin lääkkeiden 
valmistuksessa, jakelussa, oikean 
käytön ohjauksessa kuin myös niissä 
uusissa tehtävissä, joilla varmis-
tetaan rationaalisen lääkehoidon 
toteutumista lääkkeiden käyttäjien 
parhaaksi. 

Osaamista 
tarvitaan

Kun valmistus- ja 
jakeluketjut pitenevät 
ja monimutkaistuvat, 

lääkkeiden saatavuuden 
varmistaminen on yhä 

haasteellisempaa.
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Vastikään eläköitynyt Varsi-
nais-Suomen lääkehuollon 
johtaja, Tyksin sairaala-
apteekkari, FaT Kirsti Tor-

niainen on tehnyt mittavan uran 
myös kliinisen farmasian kehit-
täjänä. Viime kesänä presidentti 
myönsi hänelle apteekkineuvok-
sen arvonimen.

Tyksin 50-vuotias sairaala-
apteekki on Suomen toi-
seksi vanhin HUS:n jälkeen. 
Torniainen aloitti siellä 
työsarkaansa proviisorin 
kesäsijaisena 1977 jo ennen 
valmistumistaan.

− Tuolloin sairaaloissa 
tapakulttuuri oli voimissaan. Muis-
tan vieläkin, kuinka tekninen apteek-
kiapulainen toi minulle näytteitä 
ovella syvään niiaten.

Voiteiden ja hauteiden aika
Kansanterveyslain myötä 70-luvun 
alussa perustettiin terveyskeskuksia 
ympäri maata. Niiden yhteyteen tuli 
satoja farmaseuttien hoitamia lääke-
keskuksia, joissa valmistettiin myös 
lääkkeitä.

Steriiliä lääkevalmistusta varten 
saatiin Tyksiin ensimmäinen sairaala-
apteekkiin rakennettu ylipainelabora-
torio. Amerikasta asti kävi delegaatio 
tutustumassa laboratorioon ja turku-
laiseen sairaalafarmasiaan.

− Keskiviikkoisin keskityttiin 
lääke valmistukseen ja osastojen lää-
kekaappien tarkastuksiin. Ihotauti-
klinikalle tehtiin 90-luvulle saakka 
suuria määriä voiteita ja hauteita, 
esimerkiksi viikoittain 80 litran pul-
lollista steriiliä sinkkisulfaatti liuosta, 
muistelee Torniainen.

Koulutus kehittyy
Jo lääkelakia säädettäessä 1987 
perusajatuksena oli varmistaa 
potilaan lääketurvallisuus. Sai-
raala- ja terveyskeskusfarmasian 

erikoistumiskoulutus alkoi 90-luvun 
alussa Kuopion yliopistossa. Torniai-
nenkin pätevöityi erikoisproviisoriksi.

− Koulutus rakensi pohjaa kehit-
tää sairaalafarmasiaa. Se laajentui 

kliinisen farmasian suuntaan brit-
tien käydessä useamman kerran 
antamassa täydennyskoulutusta.

Välillä lakkautettu erikois-
tumiskoulutus alkoi uudel-
leen 2000-luvulla. Torniaisen 
mukaan koulutuksellinen 
kehitys on ollut tarpeen: se 
loi farmasian ammattilaisille 
parempia valmiuksia toimia 
moni ammatillisissa tiimeissä.

Osastofarmasia kasvaa
Tyksin keskuslaboratorio otti 
90-luvulla käyttöön kummihoitaja-
järjestelmän. Torniainen kopioi toi-
mintaperiaatteen: osastoista muodos-
tettiin kontaktifarmaseuttialueita.

− Se oli kliinisen farmasian esi-
aste. Kontaktifarmaseuttien osasto-
käynnit korvasivat lääkekaappien 
tarkastukset ja mukaan tuli lääketur-
vallisuutta edistävää informaatiota.

Lama iski 1995, ja sairaanhoitajista 
oli pulaa. Farmaseutit toimivat määrä-
aikaisesti sisätautien ja kirurgian 
klinikoilla lääkelogistiikan tehtävissä. 
Tyksin osastofarmasia alkoi orastaa, 
ja sitä Torniainen kutsuu päättymättö-
mäksi menestystarinaksi.

− Nyt Varsinais-Suomen lääke-
huollossa on jo 20 vakinaista, koko-
päiväistä osastofarmaseuttia eli noin 
puolet farmaseuteista. Toimenkuvat 
vaihtelevat, palveluja tarjotaan moni-
puolisesti.

Lääketurvallisuus tärkeintä
Kun useampia lääkityksiin liittyviä 
vakavia poikkeamia raportoitiin 
2000-luvun alussa, STM:ssä alettiin 
valmistella Turvallinen lääkehoito 
-opasta. Siinä korostettiin moni-
ammatillisen yhteistyön tärkeyttä ja 
tarvetta lääketurvallisuuden varmis-
tamiseksi.

− Opas oli merkittävä tuki kliini-
selle farmasialle sekä viranomaista-
hon linjaus farmasistien toiminnalle 
osana terveydenhuoltoa lääkäreiden 
ja hoitohenkilöstön rinnalla.

Parhaillaan Tyksin sairaala-
apteekissa on meneillään mittava 
toimitalohanke. Remontissa purettiin 
varastoautomaatiojärjestelmä, mutta 
jatkossa eri automaatiosovellusten 
myötä farmasistien työ muuttuu 
entistä enemmän asiantuntijuuden 
suuntaan.

Vaikka Torniaisen mukaan meillä 
ei olla täysin samalla tasolla kuin 
Euroopan kliinisen farmasian huippu-
maissa, moniammatillinen yhteistyö 
toimii erinomaisesti.

− Raamit ja resurssit 
ovat Suomessa omalei-
maiset. Kehitämme toi-
mintaa rahkeiden mukaan: 
pullat ovat hyvin 
uunissa meilläkin. 
Kun toimimme 
avainrooleissa lää-
keturvallisuutta 
varmistaen, 
lukumääräisesti 
pienempikin 
joukkomme 
riittää. 

Menestystarinana kliininen farmasia

Tuolloin sairaaloissa 
tapakulttuuri oli  

voimissaan. Muistan  
vieläkin, kuinka  

tekninen apteekki-
apulainen toi minulle 

näytteitä ovella syvään 
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Maailma on muuttu-
nut paljon 30 vuoden 
työurani aikana, toteaa 
Eeva Elovirta, joka toi-

mii asiantuntijana Orionin tuoteke-
hityksen lääketieteellisellä osastolla. 
Orion-vuosia on parikymmentä ja 
viranomaiskokemusta löytyy myös 
lääkintöhallituksesta.

Kansainvälisyys näkyy tittelissä: 
Adviser, Regulatory Affairs, Medi-
cal Affairs, R&D, Orion Corporation 
Orion Pharma.

− Työnkuvaksi sopisi paremmin 
farmaseuttinen etsivä, naurahtaa 
Elovirta. 

Hänen mukaansa uraan on 
mahtunut kaikenlaisia hallinnon 
mylläyksiä: titteli ja työnantajan 
nimi on vaihtunut sekä toimintoja on 
sopeutettu.

− Työsarka on pysynyt samana 
ja liittynyt lääkkeiden, ravinto lisien, 
lääkinnällisten laitteiden ja kos-

meettisten valmisteiden erilaisiin 
lupa-asioihin. Tosin enää ei tarvitse 
rullata kalkkeeri paperia kirjoitus-
koneeseen eikä lähteä kirjastoon 
hakemaan tietoa. Googlesta on tullut 
paras kaveri.

Kun aikaisemmin dokument-
teja arkistoitiin kaksin kappalein, 
ny kyään kaikki hoituu sähköisesti. 
Myös erilaiset hakemukset ja ilmoi-
tukset hoituvat nykyään suoraan 
viranomaisten tiedostoihin. Kynästä 
ja lehtiöstä Elovirta ei kuitenkaan 
ole luopunut: mustaa valkoisella 
toimii muistin tukena ja ajatusten 
kokoajana.

Verkostot täällä ja tuolla
Elovirran mukaan digiaika ja globali-
saatio ovat muuttaneet maailmaa 
pienemmäksi.

− Kun toimintoja siirretään 
muual le, oma organisaatiokin voi 
olla levällään ympäri Eurooppaa. 

Jos ennen kollega istui vierellä, 
nyt hän voi olla missä tahansa 
linjojen päässä ja kuva näkyy 
ruudulta. Tietotekniset väli-
neet mahdollistavat kohtaa-
misen.

Vaikka sähköinen yhteys 
kollegaan ei ole sama asia 
kuin piipahdus työkaverin 
luona, kahvihuonekulttuuri 
on Orionillakin voimissaan.

− Siellä oppii aina 
uutta ja saa hyvää, hyödyl-
listä tietoa. Kaikenlaisista 
verkostoista on etenkin 
tänä päivänä pidet-
tävä huolta ja samalla 
omat aivot pysyvät ajan 
tasalla.

Kouluttautuminen 
kannattaa
Elovirta on täyden-
tänyt osaamistaan 
vuosien varrella. 
Farmasian alaa hän 
pitää erinomaisena 

pohja koulutuksena, jonka päälle voi 
rakentaa muutakin oppia.

− Omasta osaamisestaan on itse 
huolehdittava ja on myös kuunnel-
tava, mitä työnantaja haluaa. Lain-
säädäntökin muuttuu, perässä on 
pysyttävä.

Esimerkiksi lääkinnällisiä laitteita 
koskevat uudet asetukset tulivat 
voimaan keväällä. Uutta on muassa 
se, että EU:n koordinaatioryhmään 
mukaan otetaan myös juristeja. Elo-
virtakin on osallistunut oikeustieteen 
kursseille avoimessa yliopistossa. 
Lisäksi hän on suorittanut teollisuus-
farmasian erikoistumisopinnot ja 
hankkinut kaupallista lisäkoulutusta.

− Käytyjen kurssien määrä on 
hulppea: lääkkeiden rekisteröinnistä 
ja laitteista kosmetiikkaan ja hyvin-
vointiin. Jälkimmäisistä tulee koko 
ajan uusia valmisteita ja tuotteita 
markkinoille.

Elovirran mukaan ei kannata 
jumittua farmasiaan, vaan on hyvä 
vilkuilla naapurinkin tontille. Pelkkä 
lääkealan tunteminen ei enää riitä, 
sillä rajapinnoissakin tapahtuu. Kun 
lääkevalmistusta siirretään maan 
rajojen ulkopuolelle, pitää oppia 
myös erilaisia tapoja toimia.

Elovirta korostaa, että on itse 
tajuttava, milloin oma tietämys kai-
paa lisäpotkua.

− Olen hankkinut jatkokoulu-
tusta myös omalla ajalla, se tekee 
päivistä helpompia. En ole asiantun-
tijana katunut, että aivot ovat olleet 
muualla kuin narikassa.

Ajan rattailta ei kannata tipahtaa

On itse tajuttava, 
milloin oma tietämys 

kaipaa lisäpotkua.
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T amron asiakasryhmäpääl-
likön Riitta Heiskasen 
vastuulla on huolehtia 
apteekkiryhmän kehittä-

misestä sekä asiakkaiden toiveista 
ja tarpeista. Tamrossa hän on ollut 
mukana myös lääkeyrityksien raja-
pinnassa, ostotoiminnassa, materiaa-
lihallinnossa ja palveluiden kehittä-
misessä.

− Valmistuin proviisoriksi, mutta 
suoritin Helsingin kauppakorkeakou-
lussa BBA-tutkinnon. Se on ohjannut 
työuraani farmaseuttiselta sektorilta 
enemmän kaupalliseen suuntaan.

Heiskasen mukaan toimiala on 
kehittynyt enemmän asiakaskoke-
muksen parantamiseen.

− Lääkelogistiikan ympärille on 
luotu palveluita apteekeille, sairaa-
loille ja lääkeyrityksille. Asiakkaiden 
liiketoiminnan tueksi kehitetään eri-
laisia yhteistyömuotoja ja innovatiivi-
sia ratkaisuja.

”Meistä on moneksi”
Apteekkiyhteistyöstä näkyvänä 
esimerkkinä on Tamron panostus 
toimitusketjun hallintaan. Tampereen 
moderni logistiikkakeskus palvelee 
apteekkeja ja sairaaloita maanlaajui-
sesti. Prosesseja kehittämällä varmis-
tetaan tavoitteet: asiakkaille tärkeät 
toimitusvarmuus ja saatavuus.

− Kylmäketju toimii: ekologisissa 
kylmälaatikoissa valmisteet säilyvät 
kylminä 48 tuntia.

Repertuaariin on tullut myös 
enemmän terveys- ja hyvinvointi-
tuotteita, sillä apteekit haluavat vas-
tata kysyntään. Asiakkaat etsivät esi-
merkiksi erityiskosmetiikkaa apteekin 
valikoimista.

Digitaaliset sovellukset ovat 
Tamron kädenojennus asiakkaille. 
Verkko-oppimisympäristö OLLI-opin-
ahjo tarjoaa opintokokonaisuuksia 
apteekeille ja sairaaloille. MARTTI-
markkinatieto auttaa apteekkeja seu-
raamaan markkinoiden muutoksia ja 
tukee tuotevalikoiman kehitystä.

− Meistä on moneksi: on hienoa 
olla proviisorina mukana kehittä-
mässä toimialaa. Farmasian alan 
näkemystä sekä asiakastuntemusta 
tarvitaan.

Kansainvälisyyttä ja kumppanuutta
Terveydenhuoltoalan monitoimijaksi 
kehittyneen Tamron juuret ulottu-

vat kauaksi: 1895 neljä apteekkaria 
perusti tukkukaupan, Tampereen 
Rohdoskauppayhtiön. Nykyisin yritys 
kuuluu eurooppalaiseen konserniin ja 
on saksalaisen PHOENIX-perheyrityk-
sen tytäryhtiö.

− Olemme pystyneet hyödyn-
tämään yhtiön parhaita käytäntöjä 
ja jakamaan osaamista. Suomi on 
edellä kävijä monessa, esimerkiksi 
digitaalisissa ratkaisuissa ja asiak-
kaille kehitetyissä tietopalveluissa.

Tamro on kahdesti järjestänyt ter-
veysalan Health Awards & Foresight 
Forumin. Kilpailu tuo näkyvyyttä 
huippusaavutuksille ja vauhdittaa 
suomalaisia menestystarinoita. Semi-
naari kokoaa päättäjät ja vaikuttajat 
käsittelemään terveysalan tulevai-
suutta.

− Ennen lääketukkukauppana 
tunnettu yritys voi profiloitua laajem-
pana palvelutarjoajana ja yhteis-
kunnallisena vaikuttajana. Toimiala 
kehittyy, kun asioita tehdään entistä 
enemmän yhdessä.  

Lääketukusta vaikuttajaksi

Repertuaariin on tullut 
enemmän terveys- ja hyvin-
vointituotteita, sillä apteekit 
haluavat vastata kysyntään.
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HYVÄ ESIMERKKI

Katarina Westerholmin suhde 
työpaikkaansa Loviisan Kruunu-
Apteekkiin syntyi jo lapsena.
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KRUUNUN 
PALVELUKSESSA

O
len tykännyt apteekin 
tuoksusta jo pienestä 
tytöstä lähtien. Kävin 
silloin vanhempien 
kanssa Loviisan vanhassa 
jugend-apteekissa, joka 

oli erittäin hieno rakennus. Siitä jäi lähte-
mättömät muistot, Katarina Westerholm 
kertoo.

Urahaaveita vauhditti farmaseuttina 
toimiva naapurin rouva. Häneltä Wester-
holm tenttasi tietoa alasta ennen lopullista 
päätöstä jatko-opiskelupaikasta. Psykolo-
gisten testien perusteella toinen vaihtoehto 
oli lastenhoitaja, jonka ammattiin koulut-
tautuminen kesti 1980-luvun alussa vain 
yhden vuoden. Westerholm suoritti sen 
ennen siirtymistä Turkuun ja farmasian 
opintojen pariin.

– Jos Loviisasta tai Porvoosta olisi löyty-
nyt töitä lastensairaalasta, niin silloin työ-
ura olisi voinut mennä toisin. Itä-Uudelta-
maalta niihin hommiin oli kuitenkin monia 
halukkaita, mikä heikensi työllistymisnä-
kymiä, muistelee Westerholm.

Farmaseutiksi valmistumisen jälkeen 
harjoittelupaikka löytyi Loviisan Kruunu-
Apteekista, joka oli muuttanut alkupe-
räisestä paikasta toiseen vanhaan taloon. 
Westerholmille tuttu historia oli kulkenut 
mukana kalusteiden muodossa.

– Apteekkarilla oli sellainen filosofia, 
että jos paikkakuntalainen hakee töihin, 
niin hän kyllä palkkaa. Osa meistä teki 
neljää, kuutta tuntia päivässä. Lisäksi oli 
muutama kokopäiväinen farmaseutti, 
toteaa Westerholm.

Myyjästä lääkehoidon asiantuntijaksi
Westerholm vakuuttaa edelleen viih-
tyvänsä valitsemassaan ammatissa ja 
työpaikassa. Pitkä yhteinen taival ei ole 
jäänyt huomaamatta asiakkailta, jotka 
kyselevät toisinaan eläkkeelle jäämis-
suunnitelmista. Mitään kiveen hakattua 
takarajaa Westerholmilla ei kuitenkaan 
ole.

– Onhan työ nykyään paljon stres-
saavampaa kuin noin 15 vuotta sitten. 
Toisaalta kaikki päivät ovat erilaisia, 

TEKSTI ARI RYTSY  |  KUVAT VILLE RINNE

Farmaseutti Katarina Westerholm on työskennellyt 
Loviisan Kruunu-Apteekissa yli 30 vuotta. 

Luottamusmies ja pitkäaikainen liittoaktiivi nauttii 
edelleen vaihtelevista työpäivistä. 
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työtehtävät kiinnostavia ja tykkään 
asiakaspalvelusta, listaa Westerholm.

Verratessa 1980-lukua ja tätä 
päivää lääke neuvonta ja tuotevali-
koiman laajeneminen ovat muut-
taneet farmaseuttien toimenkuvaa 
voimakkaasti. Westerholm muistaa 
ajan, jolloin farmaseutit vain myivät 
lääkkeitä. Ny kyään lääketiedon 
jakaminen sekä lääkkeiden interak-
tioiden selvittäminen ovat tiiviisti 
mukana jokapäiväisessä arjessa. 
Netin ansios ta asiakkaat ovat entistä 
valveutuneempia kuluttajia.

– Toisinaan käy niin, että netistä 
on luettu virheellistä tietoa tai sitä 
tulkitaan väärin. Näissä tilanteissa 
farmaseutin on osattava olla vakuut-
tava ja ohjattava asiakas oikeille rai-
teille, korostaa Westerholm.

Kiire kannustaa järjestäytymään
Kiireen ja kasvavien suorituspainei-
den keskellä ammatillinen järjes-
täytyminen on paras tapa huolehtia 
omista oikeuksistaan. Westerholmille 

Farmasialiitto tuli tutuksi jo harjoit-
teluaikoina, jolloin puheenjohtajana 
toimi Ulla Aittokoski.

–  Kruunu-Apteekin porukka oli 
aktiivista, joten tuntui luonnolli-
selta lähteä mukaan Farmasialiiton 
toimintaan. Tulimme muun muassa 
bussilla Helsinkiin kuuntelemaan 
TES-neuvottelujen edistymistä, ker-
too Westerholm.

Saavuttaessa 1990-luvulle Wester-
holm otti harteilleen luottamusmie-
hen tehtävät. Vuosien saatossa neu-
vottelut työnantajaosapuolen kanssa 
ovat laajentaneet käsitystä edunval-
vonnasta ja sen mahdollisuuksista.

– Farmasialiitto on onnistunut tor-
jumaan työnantajapuolen ajamia hei-
kennyksiä tehokkaasti. Yksi saavutus 
on myös alalle saatu määräaikainen 
kilpailukykysopimus. Monella muulla 
sektorilla se on voimassa toistaiseksi, 
Westerholm teroittaa.

Farmasialiiton uusi nousukausi 
näkyy jäsenyyden suosiossa, joka on 
ottanut viime vuosina tuulta alleen. 
Tekemisen meininki on vakuuttanut 
nuorien farmasistien lisäksi Wester-
holmin kaltaisen konkarin.

– Liiton toimistolla on sellaisia 
ihmisiä, jotka tekevät töitä koko sydä-
mellään. Myös edustustossa käydään 
vilkkaita keskusteluja. Tämä kertoo 
siitä, että kaikki ovat omistautuneita 
yhteiselle asialle, iloitsee Wester-
holm.  

Toisinaan käy niin, 
että netistä on luettu 
virheellistä tietoa tai 
sitä tulkitaan väärin. 

Näissä tilanteissa 
farmaseutin on osattava 

olla vakuuttava ja 
ohjattava asiakas 
oikeille raiteille.

Westerholmille oli luontevaa 
liittyä Farmasialiittoon, 
sillä Kruunu-Apteekin muu 
henkilökunta oli aktiivista.
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CANIUS®

Ensimmäinen koiraperäinen maitohappo- 
bakteerivalmiste koiralle

SUOMALAINEN INNOVAATIO!

Aina antibioottikuurin jälkeen (väh. 30 pv)

Suositellaan kantaville ja imettäville  
 nartuille (väh. 30 pv)

Ruokinnan muutokset (7-30 pv)

Koiraa rasittavat elämäntilanteet  
 ja elämänmuutokset, kuten  
 matkat, näyttelyt ja  
 kokeet (7-30 pv)

Koiralle, jolla on   
 akuutti tai toistuva  
 suolistohäiriö (7-30 pv)

Canius® jauhe sekoitetaan 
ruoan tai juoman joukkoon.

SUOLISTON  
HYVINVOINTIIN

Koirien omia maitohappobaktee-
reita sisältävä esiseos. 

Canius® jauheen sisältämät 
suomalaisista koirista peräisin 
olevat suoliston maitohappo- 
bakteerit laskevat pH:ta ja 
vähentävät tautia aiheuttavien 
bakteerien määrää sekä muok-
kaavat koiran suolistomikrobistoa 
ja olosuhteita hyödyllisten 
mikrobien kasvua suosivaksi.  
Canius® jauhetta suositellaan 
ruoansulatuskanavan bakteeri- 
toiminnan häiriötiloihin, kuten 
antibioottikuurien jälkeen ja 
äkillisiin tai toistuviin suolisto- 
häiriöihin.

NIVELTEN AINEENVAIHDUN-
NAN TUKEMINEN NIVELRIKON 

YHTEYDESSÄ.

Ainutlaatuinen vaikutusmekanismi

Patentoitua denaturoitumatonta  
 tyypin-II kollageenia

Helppo annostella  
 1 makunappula kerran    
 päivässä koiran  
 painosta riippumatta

Maistuva makunappula

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
lemmikinkotiapteekki.fi
facebook.com/vetcarefinland 8
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 suolistohäiriö (7-30 pv)

Canius® jauhe sekoitetaan 
ruoan tai juoman joukkoon.

SUOLISTON  
HYVINVOINTIIN

Koirien omia maitohappobaktee-
reita sisältävä esiseos. 

Canius® jauheen sisältämät 
suomalaisista koirista peräisin 
olevat suoliston maitohappo- 
bakteerit laskevat pH:ta ja 
vähentävät tautia aiheuttavien 
bakteerien määrää sekä muok-
kaavat koiran suolistomikrobistoa 
ja olosuhteita hyödyllisten 
mikrobien kasvua suosivaksi.  
Canius® jauhetta suositellaan 
ruoansulatuskanavan bakteeri- 
toiminnan häiriötiloihin, kuten 
antibioottikuurien jälkeen ja 
äkillisiin tai toistuviin suolisto- 
häiriöihin.

NIVELTEN AINEENVAIHDUN-
NAN TUKEMINEN NIVELRIKON 

YHTEYDESSÄ.

Ainutlaatuinen vaikutusmekanismi

Patentoitua denaturoitumatonta  
 tyypin-II kollageenia

Helppo annostella  
 1 makunappula kerran    
 päivässä koiran  
 painosta riippumatta

Maistuva makunappula

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
lemmikinkotiapteekki.fi
facebook.com/vetcarefinland 8
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TUTKITTUA

LÄÄKETUTKIMUS 
hyvässä vauhdissa

TEKSTI TARJA VÄSTILÄ  |  KUVAT ISTOCKPHOTO

Suomessa lääke tutkimusta tehdään  
entistä enemmän yhteis työssä  

ja myös kansain välisesti. 

H
elsingin ja Itä-
Suomen yli opiston 
biofarmasian pro-
fessorin Arto Urtin 
mukaan suomalai-
nen lääketutkimus 

on vuosikymmenien varrella sekä 
laajentunut että monipuolistunut.

− Eteenpäin mennään: tutki-
muksien määrä on kasvanut ja laatu 
parantunut. Niitä tehdään monipuo-
lisesti farmaseuttisista, lääketieteelli-
sistä, kemiallisista ja lääkepoliittisista 
lähtökohdista. Tosin kasvuvaraakin 
on: tutkimustyö voisi olla mittavam-
paakin.

Pyöreitä vuosia juhlineen profes-
sorin kunniaksi järjestettiin taannoin 
Kuopiossa tieteellinen juhlasympo-
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sium, 30 Years 
of Drug Deli-
very Research. 
Uransa alusta läh-
tien Urtti on luonut 
uutta farmasian 
tutkimuksen kulttuu-
ria Suomessa.

Lääkeaineet kohdentuvat
Analytiikan, lääkesyntetiikan ja -val-
mistuksen sekä sosiaalifarmasian 
lisäksi eritoten viime vuosikymmenen 
aikana tutkimukset ovat suuntautuneet 
lääkeaineiden kohdennuksiin erilaisiin 
solutyyppeihin ja kudoksiin. Myös bio-
materiaalitutkimus ja solumuokkaus 
ja -kasvatus ovat vahvoja, tuoreempia 
tutkimusalueita farmasian alalla.

Syöpätautien tutkimuksessa 
immuno terapia on nousussa. Suo-
messa tutkitaan etenkin virusvälit-
teistä immunoterapiaa.

− Elimistön immuunipuolustus 
käännetään syöpää vastaan esi-
merkiksi muokkaamalla viruksia 
siten, että ne houkuttelevat immuuni-
puolustuksen käymään syöpäsolujen 
kimppuun. Muualla immunotera-
pia on jo pitkällä ja lääkkeitäkin on 
tulossa, kertoo Urtti.

Lääketieteessä syöpää tutkitaan 
intensiivisesti: perustutkimusten 
lisäksi etsitään lääkkeiden kohteita 
tautia vastaan. Sen jälkeen pitää 
tehdä varsinaiset lääkeaineet ja -for-
mulaatiot. Eli farmasiaakin tarvitaan.

− Yksilöllisen hoidon teho riippuu 
syöpätyypistä. Lähtökohtia on monia: 
yksilöityjä lääkekombinaatteja sekä 
vasta-ainetyyppisiä ja imusuonistoon 
vaikuttavia lääkkeitä.

Virtuaalinen silmä kehitteillä
Tuore esimerkki tutkimuskeskitty-
mästä on Helsingin yliopiston uusien 
lääke aineiden seulontatutkimus, jota 
tehdään yhteisvoimin lääketieteel-
lisessä ja farmasian tiedekunnassa. 
Tutkimus kokonaisuus on vastikään 
valittu osaksi EU-tason avoimen seu-
lonnan verkostoa.

Urtin yhtä tutkimusalaa, silmä-
lääkintää, on ansiokkaasti tutkittu 
Itä-Suomen yliopistossa lääketieteen 
ja farmasian yhteistyönä. Siihen on 
rakentumassa myös metodi- ja laite-
kokonaisuus.

− Silmälääkinnän kehityssuun-
tia on lääkkeen saattaminen silmän 
takaosan verkkokalvolle, jossa suurin 
osa vaikeasti hoidettavista taudeista 
sijaitsee. Tablettihoidoin tai silmä-
tipoin lääkeaineita ei saada riittävän 
hyvin perille asti.

Tarvetta on kehittää lääkefor-
mulaatioita, joilla vaikutusaikaa 
pidennettäisiin ja silmään injisointi 
tapahtuisi harvemmin. Myös kohden-
tamista tutkitaan: lääkeaineen pitäisi 
hakeutua silmän takaosaan ja pysyä-
kin siellä.

Edistysaskelia on otettu virtuaa-
lisen silmän rakentamisessa: tieto-
tekniikan avulla ennustetaan, mihin 
lääke kulkeutuu ja miten se vaikuttaa. 
Urtti vertaa virtuaalista silmää ja 
muita mallinnuksia lentokoneisiin: 

Viime vuosikymmenen 
aikana tutkimukset 
ovat suuntautuneet 
lääke  aineiden 
kohdennuksiin erilaisiin 
solu tyyppeihin ja 
kudoksiin.
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ensin tieto koneella varmistetaan 
koneen lentokyky ja vasta sitten ale-
taan rakentaa.

Mallinnus auttaisi kehittämään 
uusia lääkkeitä, mutta vielä on mat-
kaa taivallettavana.

− Tekoäly kehittyy ja tietokonei-
den kapasiteetti kasvaa. Uskoisin, että 
meillä on virtuaalisilmä silmälääkkei-
den kokonaisvaltaiseen suunnitteluun 
10−15 vuoden kuluessa. Jo nyt pysty-
tään ennustamaan monien lasiaisin-
jektioiden ja silmätippojen toimivuus.

Nanoteknologian esiinmarssi
Lääketutkimuksessa hyödynnetään 
nanoteknologiaa: lääkkeitä voidaan 
pakata nanopartikkeleihin ja kohden-
taa. Nanotekniikkaa käytetään myös 
lääketestauksen alustojen rakenta-
miseen ja solujen kasvatusalustoihin, 
joissa jäljitellään elimistön tilannetta 
vastaamaan kulloistakin tautia.

− Lääkkeiden kohdentamista 
tautikudokseen on tutkittu paljon, 
mutta kliinisiä sovelluksia on vähän. 
Yksi syy on se, että panostukset on 
suunnattu lähinnä syöpätutkimuksiin. 
Muuttuvana tautina syöpä on erityi-
sen vaikea kohde.

Professori toteaa, että kohdennus 
onnistuisi paremmin muissa tau-
deissa: muun muassa reuma, silmän 
eri kudokset tai tietyt solutyypit leik-
kauksissa sopisivat lääkkeen annoste-
luun paikallisesti.

Nanoteknologialla on merkitystä 
etenkin uudentyyppisissä lääkkeissä. 
Liki puolet uusista lääkeaineista on 
proteiineja, joita ei voi annostella suun 
kautta ja jotka pääsevät heikosti koh-
teisiin soluissa. Uusia vaikeasti annos-
teltavia lääkkeitä ovat myös DNA- ja 
RNA-pohjaiset geneettiset hoidot. 
Näissä sekä farmaseuttinen puoli että 
kohdennus ovat tärkeässä roolissa.

− Nanoteknologissa kliiniset sovel-
lukset ovat viipyneet, mutta perusta on 
luotu ja edistystä tapahtuu. Kymme-
nessä vuodessa nanoteknologia tulee 
lääkesovelluksiin. Lääkekohdennus 
ei ole ainoa askel. Tietoa tulee lisää, 
ja tieteessä voi aina ponnahtaa jotain 
suurta yllättävästäkin suunnasta.

Tutkijoita kasvamassa
Farmaseuttinen koulutus ei tähtää 
vain siihen, että opiskelijoista tulisi 
lääketutkijoita. Kuitenkin suoma-
laisen proviisoritutkinnon rakenne 
valmentaa Urtin mukaan paremmin 
tutkimukselliseen suuntaan kuin 
monissa muissa maissa. Tohtori-
koulutuksessa tutkimusvalmiudet 
ovat jo selviö.

− Farmasian tutkijakoulu on pyö-
rinyt jo 20 vuotta, ja siellä tehdään 
systemaattista yhteistyötä myös far-
makologian eri yksiköiden ja lääke-
tieteen kanssa.

Helsingissä tulevista proviisoreista 
valitaan tutkijalinjalle viitisen opis-
kelijaa opintojen alussa. He pääsevät 
kesäharjoittelijoiksi tutkimusryhmiin 
ja saavat yksilöllistä ohjausta tutki-
mustyössä.

Lääketutkimus on muuttunut yhä 
kansainvälisemmäksi. Nuori suku-
polvi pyörii jo joustavasti kansain-
välisissä ympyröissä. Tulevat tutkijat 
ja tutkimukset kaatavat raja-aitoja.

− Tieteellisen identiteetin merki-
tys on suuri: on hyvä muistaa, että 
farmasia on myös vahva tieteenala. 
Sitä pitää vaalia ja entisestään vah-
vistaa.

Professori toimi aikoinaan Euro-
pean Journal of Pharmaceutical Scien-
cesin päätoimittajana. Symposiumissa 
julkistettiin Urtille omistettu erikois-
numero: sen pääkirjoituksessa häntä 
kuvattiin pohjoiseksi valoksi keskiyön 
auringon maassa. Pohjoisia valon-
pilkahduksia riittänee jatkossakin.   

Tulevat tutkijat ja 
tutkimukset kaatavat 
raja-aitoja.
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PALJON ONNEA  
100-VUOTIAS
FARMASIALIITTO!

Yrityksen

Oy LOGOAb

Muutaman rivin onnittelutekst.i  
lorem ipsum. Lum faci dolo blant la 

sam quodist, cuptatu ribeaturis  
eatque vmolument.

Koko on 80x56 mm?
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Onnittelumme
100-vuotiaalle
vaikuttajalle!

@pamliitto

Onnittelemme
100-vuotiasta
Farmasialiittoa!

Suomen Kulttuurirahasto jakaa seuraavalla 
hakukierroksella farmasian ja farmakologian 
alojen apurahoina yhteensä 360 000 euroa.

 
 

Elli Turusen rahasto tukee tutkimustyötä  
farmaseuttisten tieteiden aloilla. 

 
Anja ja Mirja Tissarin rahasto tukee  

farmakologian tutkimusta.
 

Kulttuurirahasto kannustaa hakemaan Elli 
Turusen sekä Anja ja Mirja Tissarin rahastojen 

apurahoja myös laajempien tutkimushankkeiden 
rahoittamiseksi.

 
Apurahan hakeminen

 
Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahojen  

hakuaika on 1.–31.10.2017. 

Haku tapahtuu verkkopalvelussa osoitteessa 
www.skr.fi/apurahanhakija

Apurahahakemusta tukevat lausunnot annetaan 
ensisijaisesti verkossa osoitteessa  

www.skr.fi/lausunnonantaja

Lisätietoja ja tarkat hakuohjeet löytyvät  
osoitteesta www.skr.fi/apurahat

Kulttuurirahaston yli 800 nimikkorahastoa  
perustuvat yksityishenkilöiden ja yhteisöjen 

lahjoituksiin. Nimikkorahastot jakavat apurahoja 
vuosittain tai harvemmin lahjoittajiensa toivomiin 

tarkoituksiin. 

www.skr.fi
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Onnitellen ja 
yhteistyöstä 
kiittäen!

100-vuotiasta
Suomen Farmasialiittoa

onnitellen!

Otavamedia onnittelee  
100-vuotiasta Farmasialiittoa!



TAPAHTUMA-
KALENTERI

Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
löydät Farmasialiiton verkko sivujen kalenterista!

20.09. PAIKALLINEN SOPIMINEN JA  
APTEEKKITALOUDEN PERUSTEET -KOULUTUS
Helsinki

23.09. AJANKOHTAISTA LÄÄKEALALTA 
-KOULUTUS
Helsinki

28.09. ESIMIESTYÖN TUEKSI!
– PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS
Webinaari

03.10. TIETOA JA TAITOA  
RESEPTIASIAKKAAN PALVELUUN
Verkkokurssi

03.10. FARMAKOLOGIAA APTEEKIN ARKEEN
Verkkokurssi

03.10. ARBETSMARKNADSKVÄLL  
MED OST OCH VIN
Vasa

04.10. ESIMIESTYÖN TUEKSI! 
– HUIPPUSUORITUKSET TYÖELÄMÄSSÄ?
Webinaari

05.10. TUNNISTA OSAAMISESI,  
HYÖDYNNÄ VAHVUUTESI!
Helsinki, myös verkossa

07.10. FARMASIALIITON 
100-VUOTISJUHLA 
JÄSENILLE
Helsinki

11.10. NEUVOTTELUTAIDON KOULUTUS 
LUOTTAMUSMIEHILLE
Tampere

11.10. ARBETSMARKNADSKVÄLL MED  
OST OCH VIN
Helsingfors och Åbo

24.10. ENTREN KOULUTUS- JA  
VERKOSTOITUMISKIERTUE
Ympäri Suomen

26.10. ARBETSMARKNADSKVÄLL  
MED OST OCH VIN
Borgå

26.–27.10. SAIRAALA- JA TERVEYSKES-
KUSFARMASIAN SYYSKOULUTUSPÄIVÄT
Tampere

31.10. FARMASISTINA  
LÄÄKETEOLLISUUDESSA
Espoo, myös verkossa

01.11. ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN
Webinaari

06.11. TUNNISTA OSAAMISESI,  
HYÖDYNNÄ VAHVUUTESI!
Helsinki, myös verkossa

09.11. LUOTTAMUSMIESTEN  
PERUSKURSSI
Tampere 





Bausch & Lomb  
Nordic AB

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

+
Tutkimukset osoittavat, että kuivat ja väsyneet silmät johtuvat usein siitä, että lipidikerros – silmän 

kyynelfi lmin voiteleva ylin kerros – muuttuu epävakaaksi. Silloin tarvitaan jotain muuta kuin kosteuttavia 
silmätippoja*. Oxyal Triple Action -silmätipat ovat hoitavia ja pitkävaikutteisia silmätippoja, jotka eivät 

sisällä lainkaan säilöntäaineita. Tipat vaikuttavat kyynelfi lmin kolmessa kerroksessa – musiini-, 
neste- ja lipidikerroksessa. Aktiiviset aineet ovat hyaluronihappo, karbomeeri, glyseridi ja triglyseriini. 

Vaikutusta kannattaa täydentää Oxyal Care geelillä, jolla on aktiivisten aineiden dekspantenolin 
(B5-provitamiinin) ja karbomeerin ansiosta hoitava ja pitkäkestoinen vaikutus. Oxyal Triple Action 

ja Oxyal Care ovat voitelevia ”päivä- ja yövoiteita” silmille.

Saatavana hyvin varustelluista apteekeista.
www.bausch.se
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