
FARMASIA POHJOISMAISSA
Pohjoismaiden välillä tehdään sääntelyn 
eroista huolimatta paljon yhteistyötä.

tekevät yrittäjinä pitkäjänteistä työtä 
lääkitysturvallisuuden puolesta.
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UNETTOMUUS
Unettomuudesta kärsivä asiakas kaipaa 
apteekista lääkkeiden lisäksi neuvoja.

TEOLLISUUSFARMASIA
Kuinka suomalaiset pysyvät teollisuus-
farmasian kansainvälisessä kärjessä?

Mukana Galenos!



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

PAIKOILLANNE, VALMIIT, 
JÄTÄ NIVELKIPU TAAKSESI NYT!

Liikkumisen iloa.
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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 
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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

PAIKOILLANNE, VALMIIT, 
JÄTÄ NIVELKIPU TAAKSESI NYT!

Liikkumisen iloa.



Vaikuttava aine: Precosa kapseli tai annospussi sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745. Käyttöaiheet: Ripulin oireenmukaiseen hoitoon. Ehkäisemään 
antibiooteista aiheutuvaa ripulia. Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista. Ripulin ehkäisyyn esim. matkoilla. Lääkemuoto: 
kapseli ja jauhe oraalisuspensiota varten. Annostus ja antotapa: Ripulin lyhytaikaiseen hoitoon: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, viikon ajan, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä, viikon 
ajan. Ehkäisemään antibiooteista aiheutuvaa ripulia: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Hoito pitäisi aloittaa 48–72 tunnin kuluessa antibioottihoidon 
aloittamisesta ja sen tulisi jatkua vähintään kolmen päivän ja enintään neljän viikon ajan antibioottihoidon päättymisen jälkeen. Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium 
difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloit-
tamisesta ja sen tulee jatkua neljän viikon ajan. Ripulin ehkäisyyn matkoilla: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Nielemisvaikeuksissa (esim. vanhus- ja 
lapsipotilaat) kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa juomaan tai ruokaan. Jauhe annospussissa sekoitetaan nesteeseen tai sirotellaan ruokaan. Precosaa ei saa sekoittaa jääkylmiin eikä kuumiin 
juomiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys Saccharomyces boulardiille tai hiivoille, keskuslaskimokatetri. Varoitukset: Sepsiksen kehittymisriski vatsakirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Raskaus ja ime-
tys: Voi käyttää. Saccharomyces boulardii ei imeydy mahasuolikanavasta. Haittavaikutukset: Alle 1 %:lla on havaittu allergisia reaktioita, urtikariaa, ummetusta tai janon tunnetta. Yhteisvaikutukset: 
Ei tule annostella samanaikaisesti antimykoottien kanssa. Pakkaukset ja hinnat 1.9.2015 (sis.alv. 10 %): 10 annospussia 7,11 €, 20 annospussia 12,95 €, 30 kapselin foliopakkaus 18,96 €, 20 kapselia 
12,95 €, 50 kapselia 29,98 €. Lisätiedot: Biocodex Oy, p. (09) 50991. Perustuu 6.11.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Muokattu 6.9.2017.

1) IMS 2016 excluding Venezuela
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Huoltovarmuus ei ole ollut useinkaan tapetilla. Velvoi-
tevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkkeistä on aika-
ajoin keskusteltu ja velvoitevarastointilakia on pyritty 
uudistamaan. Kukaan ei kuitenkaan tähän syksyyn 

mennessä ollut ajatellut, että huoltovarmuuteen voisi normaaliti-
lanteessa tulla aukkoja, jotka tyrehdyttäisivät laadukkaan lääke-
jakelun lähes kokonaan. 

Suomea on voinut kuvailla sanalla lintukoto. Lääkejakelukatkok-
set eivät juurikaan ole koskettaneet meitä, apteekit ja sairaalat 
ovat saaneet tarvitsemansa lääkkeet sovitusti. Näin vielä elo-
kuussa, vaan ei enää syyskuussa. Teknologia on hyvä renki, mutta 
huono isäntä – sen on saanut kokea myös Oriola, joka päätti 
vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmänsä syyskuun alussa. Mikään 
ei sen jälkeen mennyt kuin Strömsössä ja lääkejakelu tyrehtyi 
lähes kokonaan. Lääkkeitä lääketukku-
kaupan varastossa kyllä oli, toiminnan-
ohjausjärjestelmä ei vain osannut niitä 
sieltä poimia. 

TÄTÄ PÄÄKIRJOITUSTA kirjoittaessani 
ongelmat eivät ole vielä kokonaan pois-
tuneet. Tuntuu uskomattomalta, että 
digitaalisessa Suomessa järjestelmän 
vaihto voi aiheuttaa näin suuren ongel-
man. Kyseessä ei ole mikään pikkujuttu. 
Aika näyttää, kuinka paljon potilasturval-
lisuus on katkoksen aikana vaarantunut. 
Kysymys kuuluukin, miten jatkossa turvaamme katkeamattoman 
lääkejakelun, miten varmistamme ettei vastaavanlaista tilannetta 
enää tapahdu? Nyt on tarkan analyysin ja perkauksen paikka. 

Tapahtumaketjussa ei ole hyviä tai pahoja, on vain ollut huonoja 
ratkaisuja. Työntekijät niin Oriolassa, apteekeissa kuin sairaala-
apteekeissakin ovatkin venyneet uskomattomiin suorituksiin tur-
vatakseen kansalaisten lääkkeiden saannin. Tässä meillä on arjen 
sankareita, joita kriisin laannuttua on hyvä kiittää. 

Oriolan tapaus osoittaa, että muutos prosessissa voi aiheuttaa 
kauaskantoisia seurauksia. Selvää on, että tarvitsemme ajantasai-
sen ja realistisen riskienhallintasuunnitelman. Nyt on aika analy-
soida sekä rakenteitamme että toimintaprosessejamme, ja luoda 
suojauksia. Vastaavaa ei saa enää tapahtua.

Suojaukset, onko niitä?

Kirsi Kvarnström 
puheenjohtaja

Miten jatkossa  
turvaamme  
katkeamattoman  
lääkejakelun?  
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Vaikuttava aine: Precosa kapseli tai annospussi sisältää 250 mg kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita, kanta CNCM I-745. Käyttöaiheet: Ripulin oireenmukaiseen hoitoon. Ehkäisemään 
antibiooteista aiheutuvaa ripulia. Vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista. Ripulin ehkäisyyn esim. matkoilla. Lääkemuoto: 
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difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloit-
tamisesta ja sen tulee jatkua neljän viikon ajan. Ripulin ehkäisyyn matkoilla: Aikuiset: 500 mg kaksi kertaa päivässä, lapset: 250 mg kaksi kertaa päivässä. Nielemisvaikeuksissa (esim. vanhus- ja 
lapsipotilaat) kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa juomaan tai ruokaan. Jauhe annospussissa sekoitetaan nesteeseen tai sirotellaan ruokaan. Precosaa ei saa sekoittaa jääkylmiin eikä kuumiin 
juomiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys Saccharomyces boulardiille tai hiivoille, keskuslaskimokatetri. Varoitukset: Sepsiksen kehittymisriski vatsakirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Raskaus ja ime-
tys: Voi käyttää. Saccharomyces boulardii ei imeydy mahasuolikanavasta. Haittavaikutukset: Alle 1 %:lla on havaittu allergisia reaktioita, urtikariaa, ummetusta tai janon tunnetta. Yhteisvaikutukset: 
Ei tule annostella samanaikaisesti antimykoottien kanssa. Pakkaukset ja hinnat 1.9.2015 (sis.alv. 10 %): 10 annospussia 7,11 €, 20 annospussia 12,95 €, 30 kapselin foliopakkaus 18,96 €, 20 kapselia 
12,95 €, 50 kapselia 29,98 €. Lisätiedot: Biocodex Oy, p. (09) 50991. Perustuu 6.11.2015 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Muokattu 6.9.2017.

1) IMS 2016 excluding Venezuela

©
 P

ho
to

gr
ap

he
r:

 S
. G

iz
ar

d 
- 

B
ur

ea
u 

de
 V

ic
to

r

B. infantis 35624® 

VIHDOINKIN   
SUOMEEN

Kliinisesti tutkittu 
15 vuoden ajan.

AINOA TUOTE 
EUROOPASSA, 
JOKA SISÄLTÄÄ 
AINUTLAATUISTA 
B. infantis 35624® 
BAKTEERIKANTAA.

Saccharomyces boulardii
kanta CNCM I-745

MAAILMAN MYYDYIN 
PROBIOOTTI1)

SU
OJAA            

       SUOLISTO

 A

ENNAKOIRIPULI.FI

ALGOL PHARMA ON NYT BIOCODEX OY. 
BIOCODEX ON MAAILMAN JOHTAVA 
PROBIOOTTIEN ASIANTUNTIJA.



HAUSSA

HAEMME LUOTTAMUSHENKILÖITÄ 
Farmasialiiton neuvottelukuntien 
jäseniksi kaudelle 1.1.2018–31.12.2019. 
Neuvottelukuntien kokoonpanot vah-
vistaa liiton hallitus tammikuussa 2018. 
Hakuaika on 11.10.–8.11.2017.

Haettavat neuvottelukunnat ovat:
• apteekkisektorin neuvottelukunta 

(ANK)
• kuntasektorin neuvottelukunta 

(KNK)
• valtio-, yliopistot, ja Kela -sektorin 

neuvottelukunta (VNK)
• teollisuus- ja tukkukauppasektorin 

neuvottelukunta (TNK)
• proviisorineuvottelukunta (PNK)

Sektorikohtaisten neuvottelukun-
tien (ANK, KNK, VNK, TNK) tehtävänä 
on edustaa liiton sopimus- ja edun-
valvontasektoreita. Tehtäviin kuuluvat 
palvelussuhteen ehtoihin liittyvien 
ammatillisten etujen valvonta kyseessä 
olevalla sektorilla sekä taloudelliseen 
edunvalvontaan kuuluvien kysymyk-
sien käsittely, kuten esimerkiksi työ-
ehtosopimustavoitteiden valmistelu. 
Lisäksi neuvottelukunta voi järjestää 

koulutustilaisuuksia. Neu-
vottelukuntien jäsenet 

vastaavat yhtey-
denpidosta sekä 
tiedon välityk-
sestä sektorinsa 
luottamushenki-

löille ja edustajis-
ton jäsenille.
Proviisorineuvotte-
lukunta käsittelee 

toimialaansa 
(proviisorit, 
asiantuntijat, 
esimiehet, 
johtavassa 
asemassa 
olevat ja yrit-
täjät) kuuluvia 
ammatillisia, 

koulutukselli-
sia ja ammatin 
harjoittami-
seen liittyviä 

kysymyksiä 
huomioiden 

Vaikuta lehden sisältöön  
ja osallistu arvontaan
MISTÄ HALUAISIT LUKEA Farmasia-lehdestä?   
Missä olemme onnistuneet, mikä taas on mennyt huonosti? 
Vastaa lyhyeen verkkokyselyyn alle viidessä minuutissa. 
Vastaaminen onnistuu myös mobiilissa. 
lukijakysely.fi/farmasia
Kyselyyn vastanneiden kesken 
arvotaan Pauligin Cupsolo ByMe 
-kapselilaite ja siihen sopivia   
kaakao- ja kahvijuomakapseleita. 
Trendikkään mattamusta kapselilaite 
mahtuu pieneenkin tilaan.

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

myös ne asiat, jotka koskevat farma-
seutteja esimies- ja johtamistyössä 
sekä yrittäjyydessä. Lisäksi se kehittää 
ja ylläpitää proviisorien yhtenäisyyttä. 
PNK:n muihin tehtäviin kuuluvat myös 
koulutus- ja muiden tilaisuuksien 
järjestäminen sekä suhteiden ylläpito 
muihin toimialan ammatillisiin yhteen-
liittymiin ja tiedon välittäminen oman 
alansa luottamushenkilöihin ja edusta-
jiston jäseniin.

Tarkemmat kuvaukset neuvottelu-
kuntien tehtävistä löydät Toimielinten 
johtosäännöstä, joka löytyy Farmasia-
liiton verkkosivuilta: bit.ly/farmasia
liitonsäännöt.

Yleisenä vaatimuksena neuvottelu-
kuntaan valituksi tulemiselle ovat 
Farmasialiiton jäsenyys, neuvotte-
lukunnan sektorilla/toimialalla työs-
kentely, kiinnostus neuvottelukunnan 
tehtäväkenttään kuuluvia asioita 
kohtaan sekä halua vaikuttaa sektorin/
toimialan kehitykseen. Neuvottelu-
kuntiin valitaan enintään kuusi jäsentä, 

HAKUKUULUTUS FARMASIALIITON  
NEUVOTTELUKUNTIIN

mutta tästä voidaan poiketa hallituk-
sen päätöksellä erityisestä syystä.

Neuvottelukuntaan haetaan haku-
lomakkeella: bit.ly/neuvottelukunnat.

Lisätietoja
• Apteekkisektorin neuvottelukunta: 

työsuhdeasiamies Minna Huhta, 
minna.huhta@farmasialiitto.fi

•  Kuntasektorin neuvottelu kunta: työ-
markkinajohtaja Jaana Meklin, jaana.
meklin@farmasialiitto.fi

• Valtio-, Kela- ja yliopistosektorin 
neuvottelukunta: työmarkkina-
johtaja Jaana Meklin, jaana.meklin  
@farmasialiitto.fi

•  Teollisuus- ja tukkukauppasektorin 
neuvottelukunta: vastaava lakimies 
Iivari Järvinen, iivari.jarvinen 
@farmasialiitto.fi

• Proviisorineuvottelukunta: 
 koulutus- ja työvoimapoliittinen 
asiamies Sanna Passi,  
sanna.passi@farmasialiitto.fi
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NAPSITUT

LAKIMIES VASTAA

SUOMEN TYÖMARKKINOILLA ON yleistynyt käy-
täntö yhä pidemmistä kilpailukielloista etenkin asian-
tuntija- ja esimiestason työsopimuksissa. Kilpailu-
kieltosopimukset rajoittavat työvoiman liikkumista, 
mikä ei ole hyvä asia. Työvoiman parempi liikkuvuus 
hyödyttäisi niin työntekijöitä, yrityksiä kuin Suomen 
kansantalouttakin.

Kilpailukieltosopimus on työsopimuksen sopi-
musehto tai erillinen sopimus, jolla työntekijä sitou-
tuu olemaan harjoittamatta kilpailevaa toimintaa 
työnantajan toiminnan kanssa tietyn ajan työsuh-
teen päättymisen jälkeen. Näitä kilpailukieltoja 
säännellään työsopimuslaissa. Kilpailukieltosopimus 
voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä, joka 
voi liittyä työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen. 
Kielto voi olla voimassa enintään kuusi kuukautta. 
Jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen hänelle 
kilpailukiellosta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoi-
tusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi.

Kilpailukieltosopimuksen keston rajoittaminen  
ja sopimussakon enimmäismäärä ei koske johtamis-
työtä.

KILPAILUKIELTOSOPIMUS, JOKA ON tehty ilman 
erityisen painavaa syytä, on mitätön. Arvio erityisen 
painavan syyn olemassaolosta tehdään tapauskoh-

taisesti. Tällöin otetaan huomioon 
työntekijän mahdollisuus hankkia 
toimeentulonsa ammattitaitoaan 
vastaavalla työllä ja oikeus vapaasti 
valita työpaikkansa. Painava syy saat-
taa olla esimerkiksi työtehtävissä, 
joissa tiedon nopea uudistuminen 

ja tekniikan kehittyminen ovat 
tuotantotoiminnan olennai-

sia tekijöitä tai silloin, kun 
työntekijän työtehtävät 

liittyvät tuotekehitys-, 

tutkimus- tai muuhun vastaavaan toimintaan ja 
työnantajalla on sellaista tietoa ja osaamista, jota 
kilpailijoilla ei ole yleisesti käytössä.  

Erityisen painavan syyn arvioinnissa otetaan 
huomioon, onko työnantaja turvannut suojat-
tavia tietoja salassapitosopimuksella. Jos työn-
antaja saa omilleen tai asiakkaidensa ratkaisuille, 
esimerkiksi teknisille ratkaisuille, immateriaali-
oikeuksien tuomaa suojaa tai salassapitosopi-
musten tuomaa suojaa, ei työnantajalla ole enää 
samaa tarvetta liike- ja ammattisalaisuuden säi-
lyttämistä turvaavalle kilpailukieltosopimukselle.

Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa mää-
räys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta 
sopimus sakosta, joka saa enimmäismäärältään 
vastata työntekijän työsuhteen päättymistä 
edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa.

AKAVA SELVITTI KEVÄÄLLÄ 2017 kilpailukielto-
ehtojen yleisyyttä ja sisältöjä jäsenjärjestöjensä 
yrityksissä työskentelevien palkansaajajäsenten 
työsopimuksissa. Selvitykseen osallistui myös 
Farmasialiiton (SFL) lähinnä teollisuudessa ja 
tukkukaupassa työskenteleviä jäseniä.  SFL:n 
jäsenillä kilpailukielto- ja salassapitosopimuk-
set olivat hieman yleisempiä kuin akavalaisilla 
yleensä. SFL:n jäsenten sopimuksissa oli myös 
selvästi enemmän vahingonkorvausta koskevia 
määräyksiä, ja he kokivat kilpailukiellon rajoitta-
van työpaikanvaihtohalukkuutta selvästi enem-
män kuin muut akavalaiset. Kilpailukielloilla on 
siten merkittävä vaikutus alallamme.

Akava on vaatinut tiukennuksia ja selvennyksiä 
kilpailukieltosopimuksia koskeviin työsopimus lain 
säännöksiin. 

Jaana Meklin
työmarkkinajohtaja
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Milloin yleistyneet kilpailu kielto
sopimukset ovat laillisia?
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NAPSITUT

FARMASIALIITTO JAKOI ANSIOMERKKEJÄ

Farmasialiiton 100-vuotisjuhlassa 7.10. jaettiin seuraavat ansiomerkit:

• Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki – Inka Puumalainen
• Akavan pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin – Katarina  

Westerholm
• Akavan pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin – Inka  

Puumalainen
• Farmasialiiton kultainen ansiomerkki – Kirsi Kvarnström
• Farmasialiiton hopeinen ansiomerkki – Anu Vikman

Farmasialiitto onnittelee lämpimästi palkittuja!

TULEHDUS KIPU 
LÄÄKKEET  
PARAS APU 
NIVEL RIKKOON

PARASETAMOLI EI AUTA 
nivelrikko kivuissa niin tehok-
kaasti kuin on luultu, osoittaa tuore 
meta-analyysi tutkimus. 76 tutkimuk-
sen tuloksia uudelleen analysoitaessa 
havaittiin, että paras hyöty nivelrikko-
kipuihin saatiin diklofenaakilla 150 mg 
annostuksella. Myös muut tulehdus-
kipulääkkeet tepsivät kipuihin. Para-
setamolilla ei havaittu yhtä tehokasta 
vaikutusta.

Parasetamolia määrätään yleensä 
ensimmäisenä lääkevaihtoehtona 
nivelrikkokipujen hoitoon, sillä sitä 
pidetään tulehduskipulääkkeitä 
turvallisempana. Nivelrikon oireita se 
saattaa kuitenkin lievittää heikosti.

Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä 
ja siinä analysoitiin uudelleen 58 000 
potilaan tiedot.

Lähde: terveysportti.fi

EI ENÄÄ SINKKIOKSIDIA 
ELÄIMILLE
TUOTANTOELÄIMILLE suun kautta 
annettavien sinkkioksidia sisältävien 
lääkkeiden myyntiluvat perutaan EU:n 
alueella. Euroopan komission arvion 
mukaan sinkkioksidin ympäristöriskit 
ovat suuremmat kuin lääkkeen hyödyt, 
ja lisäksi sinkkioksidilla on yhteys mik-
robilääkeresistenssin kehittymiseen.

Komissio päätti lupien perumisesta 
kesäkuussa. Sinkkioksidivalmisteiden 
myyntiluvat on peruutettava viiden 
vuoden kuluessa, eli viimeistään 
kesällä 2022. Suomessa päätös koskee 
yhtä sikojen vieroitusripulin ehkäisyyn 
tarkoitettua valmistetta.

Lähde: fimea.fi

Ku
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LIITTO 
 FARMASIAN 

 PÄIVILLÄ 17.–18.11.

Tervetuloa vierailemaan  

Farmasian Päivien näyttelyssä 

Farmasialiiton osastolla

1 A 18!

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU  
VOI VAIKUTTAA – ASETU 
EHDOLLE!
TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN vaalit käydään 
työpaikoilla marras–joulukuussa. Vaalit koskevat 
yksityisen sektorin, kuten teollisuuden ja palvelualo-
jen, työpaikkoja. Akavalaisten työhyvinvoinnin edistämi-
seksi on tärkeää, että jokaisella työpaikalla on myös asiantuntijoita 
ja esimiehiä edustava työsuojeluvaltuutettu. Lain mukaan kaikilla 
vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuo-
jeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutettuna voit vaikuttaa ja olla mukana rakenta-
massa entistä parempaa työhyvinvointia työpaikallesi ja sitä kautta 
parantaa työn tuloksellisuutta. Yhdessä tekeminen kannattaa.

Lue lisää: www.akava.fi/tyosuojeluvaalit

KIRSTI TORNIAISESTA  
APTEEKKINEUVOS
TASAVALLAN presidentti on 
myöntänyt 16.6.2017 sairaala-
apteekkari, farmasian tohtori 
Kirsti Torniaiselle apteekkineuvok-
sen arvonimen. 

Farmasialiitto onnittelee läm-
pimästi!
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Farmasialiitto palkitsi satavuotisjuhlassaan ansioituneita jäseniään.
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2000 
merkkiä

TEKSTI VERNA JULKUNEN |  KUVAT VESA TYNI
HÄN

FARMASEUTTI JUHA LEHTINEN  työskentelee osana 
Bayerin Mirena-tiimiä tuotannon projektipäällikkönä. 
Mirena-hormoniehkäisykierukan parissa työskente-
levä viisihenkinen työryhmä sai keväällä 2017 Suo-
malaisen Insinöörityönpalkinnon. Ryhmä palkittiin 
ansiokkaasta työstään hormonikierukan kehittämi-
sessä ja tuotannollistamisessa. 

Juha Lehtinen aloitti farmasian opinnot Helsingin 
yliopistossa 1975.

Valmistumisen jälkeen Lehtinen työskenteli 
lyhyen aikaa myös sairaala-apteekissa, mutta veri 
veti teollisuuden puolelle. Hän aloitti silloisella Lei-
raksella tablettipakkaamon työnjohtajana 1978. 

Hormoniehkäisyn parissa Lehtinen on työsken-
nellyt vuodesta 1990. 

– Hormonikierukat ja asetin vaativat omanlai-
sensa valmistuslaitteet. Alunperin käsityönä kootun 
kierukan valmistuksen koneellistamiseen räätälöitiin 
yhteistyökumppanien kanssa juuri tähän tuotantoon 
sopivat  kokoonpanoautomaatit.  Kehityksen tulok-
sena tuotannossa on jo kolme erilaista hormoni-
kierukkaa ja kolmas asetinsukupolvi.  Näissä projek-
teissa Lehtinen on toiminut tuotannon edustajana 
ja projektipäällikkönä varmistamassa koneiden 
soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa sekä projektien 
etenemistä.  

Bayerin Turun-yksikössä sijaitsee tutkimuksen ja 
tuotekehittelyn osaamiskeskus, joka on keskittynyt 
polymeerien käyttöön lääkeaineiden pitkäaikaisessa 
annostelussa. Polymeeripohjainen lääkeannoste-
luteknologia mahdollistaa lääkeaineen annostelun 
entistä kohdennetummin, ja sen avulla voidaan 
tehdä tuotteita, joiden käyttöaika on muutamasta 
kuukaudesta jopa useisiin vuosiin. 

Mielenkiintoiset työtehtävät ja hyvät esimiehet 
ovat pitäneet Lehtisen saman työnantajan palveluk-
sessa Turussa jo kohta neljäkymmentä vuotta.

Lehtinen on harrastanut tekniikkaa kymmen-
vuotiaasta. Mopon rassaamisesta hän on siirtynyt 
rintamamiestalon ja auton moottoreiden kunnosta-
miseen. Vaikka tekniikka on osa työtä ja vapaa-aikaa, 
valitsi Lehtinen farmaseutin opinnot: 

– Luonnontieteet ovat aina kiinnostaneet minua, 
ja farmasian alalla voi soveltaa luonnontieteitä 
enemmän kuin insinööriopinnoissa.

Tekniikan ja 
farmasian 
leikkauspisteessä

JUHA LEHTINEN

• Tuotannon kehityspäällikkö, Bayer Oy
• Palkittu osana Mirena-tiimiä Suomalaisella 

Insinöörityönpalkinnolla huhtikuussa 2017 
• Farmaseutti Helsingin yliopistosta 1977 
• Perhe: kaksi aikuista lasta, seurustelee 
• Harrastukset: Käsillä tekeminen, rintama-

miestalon ja autojen kunnostus, mökkeily 
saaristossa. 
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ASIAKAS APTEEKISSA

Apteekkiin saapuu 
26-vuotias nainen. 
Hän on kärsinyt 
pitkään migreenistä, 
joka on pahentunut 
vähitellen. Lopulta  

hän on hakeutunut hoitoon ja 
saanut diagnoosin vaikeasta 
aurallisesta migreenistä. Hän on 
lisäksi tuore äiti ja hän täys-
imettää vauvaansa. Nainen on 
huolissaan hänelle määrätyistä 
lääkkeistä ja siitä, voivatko ne 
välittyä imetyksen välityksellä 
hänen lapseensa.

Lähteet: Davanzo, R., Bua, J., Paloni, G. et al. Eur J Clin Pharmacol (2014) 70: 1313. doi:10.1007/s00228-014-1748-0, 2014 ° 
Duodecim lääketietokanta, www.terveysportti.fi ° Duong S, Bozzo P, Einarson A ym: Safety of triptans for migraine headaches during 
pregnancy and breastfeeding, 2010. http:// www.cfp.ca/content/56/6/537.full.pdf+html ° Färkkilä M: Migreeni. Lääkärin käsikirja. 
Kustannus Oy Duodecim 29.9.2016. www.terveysportti.fi ° Koulu M, Pesonen U: 5-hydroksitryptamiini ja 5-HT-reseptoreidin 
vaikuttavat lääkeaineet. Kirjassa Farmakologia ja toksikologia. 9. panos. s. 299–302. Toim. Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio 2013 

° Lactbase-tietokanta, www.terveysportti.fi ° Migreeni: Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys 
ry:n asettama työryhmä, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, Helsinki 4.9.2015. www.kaypahoito.fi ° Sfinx-Pharao-tietokanta, www.terveysportti.fi

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en yliopiston farm

asian opiskelijat lääkehoito-opintojakson kotitenttinä. Asiasisällön tarkistavat opintojakson opettajat FaT Kirsti Laitisen johdolla.

ole jatkuvaa tai tasaista. Esimerkiksi 
liikunta pahentaa oireita. 

Migreeniä voidaan yrittää ehkäistä 
lääkkeettömällä tai lääkkeellisellä 
estohoidolla. Lääkkeettömässä esto-
hoidossa käytetään biopalautehoitoa, 
akupunktioita ja rentoutushoitoja. 
Niiden avulla on saatu pienennettyä 
päänsärkyjen esiintyvyyttä ja voimak-
kuutta noin 30–80 prosentillalla poti-
laista. Hoitojen teho on säilynyt par-
haimmillaan 1–5 vuoden ajan. Lisäksi 
suositellaan välttämään migreenille 
altistavia tekijöitä, kuten stressiä, 
alhaista verensokeria sekä valvomista. 
Lääkkeellisenä estohoitona voidaan 
kokeilla beetasalpaajia, kalsiumsalpaa-
jia, trisyklisiä masennuslääkkeitä sekä 
muun muassa neuromodulaattoreita. 

Lieviin migreenikohtauksiin hoi-
doksi ehdotetaan kipulääkettä (para-
setamoli tai asetyylisalisyylihappo) 
joko yhdessä metoklopramidin kanssa 
tai ilman. Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää myös ibuprofeenia, ketopro-
feeniä, tolfenaamihappoa, diklofe-
naakkia tai naprokseenia. Tärkeintä 
migreenikohtauksen hoidossa on 
ottaa tarpeeksi suuri annos lääkettä 
kerta-annoksena. Riittävän suuri 
kerta-annos tehoaa paremmin kuin 
useat pienet annokset. Mikäli kipu-
lääkkeistä ei saada tarvittavaa hyötyä, 
tulee seuraavaksi kokeilla triptaaneja. 

Triptaaneja käytetään myös 
vaikean migreenin hoidossa ensi-
sijaislääkkeinä. Ne eivät menetä 
tehoaan pitkäaikaiskäytössä ja ovat 

?

=

*

 Migreeniä sairastaa 
noin 20 prosenttia nai-
sista ja 8 prosenttia mie-
histä jossakin elämänsä 

vaiheessa. Se on perinnöllinen aivojen 
sairaus, jossa hypotalamuksen/aivo-
rungon tumakkeet aktivoituvat, josta 
seuraa kallonsisäisten verisuonien 
laajeneminen. Tämän seurauksena 
trigeminussäikeet aktivoituvat ja 
vasoaktiiviset neuropeptidit ja tuleh-
duksen välittäjäaineet vapautuvat. 
Tästä seuraa neurogeeninen tulehdus, 
jonka kipu välittyy trigeminussäikei-
den kautta aivokuorelle. 

Migreeni jaetaan kahteen päämuo-
toon: auralliseen (15 %) ja auratto-
maan (85 %). Aurallisessa muodossa 
särkyä voi edeltää esimerkiksi puheen 
vaikeus, puutuminen tai näköhäiriö. 
Aurattomassa migreenissä sen sijaan 
migreenisärky alkaa ilman ennakko-
oireita. Migreenimuotoisessa pään-
säryssä on havaittavissa yleensä 
valonarkuutta, rasituksen on havaittu 
pahentavan migreeniä. Särky on 
kovaa ja esiintyy kohtauksittain, eikä 

TEKSTI HANNA NISKANEN

tehokkaimpia yhdessä tulehduskipu-
lääkkeiden kanssa otettuna. Nopein 
vaikutus triptaaneista saadaan, kun 
sumatriptaania ruiskutetaan ihon alle 
tai otetaan nenäsuihkeena. Tablet-
teina saadaan kuitenkin pisin vaiku-
tus. Triptaaneja ei kuitenkaan tule 
käyttää jatkuvasti (10–18 päivää kuu-
kaudessa), sillä se altistaa lääkepään-
säryn kaltaiselle triptanismille. On 
tärkeää hoitaa migreeniä tehokkaasti 
jo heti alusta alkaen, sillä pitkittynei-
siin migreenikohtauksiin oletetaan 
liittyvän sentraalisen kipuradaston 
herkistymisen riski. Sen seurauksena 
kipu kroonistuu ja ihon kipuherkkyys 
lisääntyy. Lisäksi triptaanit menettä-
vät ainakin osan tehostaan, jos kipu-
radat ehtivät herkistyä. Imetyksen 
aikana turvallisia ovat vain sumatrip-
taani, ibuprofeeni, parasetamoli, pie-
niannoksinen asetyyli salisyylihappo 
sekä metoklopramidi.

Asiakkaan lääkitys 
Migreenin hoitoon käytettäviä lääk-
keitä on rajallinen määrä, koska nainen 
imettää. Turvallisiksi vaihto ehdoiksi 
vaikeaan auralliseen migreeniin suosi-
tellaan triptaaneista vain sumatriptaa-
nia sekä tulehduskipulääkkeistä ibupro-
feenia sekä parasetamolia. Lääkäri on 
määrännyt naiselle sumatriptaania 
sisältävää Sumatriptan Accord® 50 mg 
-valmistetta ja ibuprofeenia sisältävää 
800 mg ja 400 mg Buranaa® käytet-
täväksi samanaikaisesti migreenikoh-
tausten hoitoon. Tutkimusten mukaan 
sumatriptaania erittyy rintamaitoon 
vain noin 3,5 prosenttia. Mikäli rinta-
maitoon imeytyvän lääkkeen imeyty-
misprosentti on alle 10, on lääkettä 
turvallista käyttää imetyksen aikana 
normaaleilla annoksilla.

Sumatriptaani on 5-HT1-resepto-
rin agonisti. Se estää neurogeenisen 
tulehduksen aivorungon tumakkeissa 
ja trigeminuksen hermopäätteissä ja 

Migreenin hoitoon 
käytettäviä lääkkeitä on 
rajallinen määrä, koska 
nainen imettää.
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VARAPUHEENJOHTAJALTA

Farmasialiiton 100-vuotisjuhlien merkeissä olen muis-
tellut omaakin matkaani farmasian alalla. Muistan 
vieläkin ensimmäisen kontaktini liittoon, kun vasta-
aloittaneena opiskelijana kuljin jonossa Fabianinkadun 

farmasian laitoksen käytävillä ilmoittautumispisteestä toiselle 
ja viimeisenä eteen tuli liiton pöytä, jossa käteen annettiin liit-
tymislomake täytettäväksi. Kokematon maalaistyttö ei osannut 
muuta ajatellakaan, kuin että ilman muutahan se kai kuuluu 
asiaan liittyä oman opiskelualan ammattijärjestöön, ja niin oli 
vuosikymmeniä kestävä suhde aloitettu.

Liitto järjesti tuolloin paljon opiskelijatapahtumia, joista vii-
meisimpänä jäi mieleen valmistuville järjestetty tilaisuus, jossa 
sai monenlaista tietoa tulevaa työelämää varten. Viimeisenä 
opiskelukeväänäni 1983 oli apteekkilakko ja kävin Helsingin 
piirin järjestämissä infotilaisuuksissa. 

SAIN VALMISTUMISEN JÄLKEEN heti työpaikan apteekista 
Tampereelta. Liiton neuvotteleman palkan ja työehtosopimuk-
sen ansiosta vastavalmistuneen kokemattoman farmaseutin oli 
helppo tehdä työsopimus. Ja työpaikan luottamusmies oli työ-
suhteeseen liittyvissä asioissa verraton tietopankki!

Liiton toiminnasta 1980-luvulta Tampereelta muistan erityi-
sesti piiriyhdistyksen järjestämät teeillat, joissa kuuntelimme 
luentoja eri aiheista pienen iltapalan ohessa. 1990-luvulla 
järjestettiin edelleen koulutustilaisuuksia ja retkiä. Kevät- ja 
syyskokouksiin piti tietenkin myös osallistua.

2000-luvulla rivijäsenyyteni vaihtui aktiivisempaan rooliin, 
kun aloitin luottamusmiehenä apteekissani ja koulutus-
vastaavana jäsenyhdistyksen hallituksessa. Sitten 
minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi,  
ja yhtäkkiä huomasin olevani mukana myös  
liittovaltuustossa ja Akavan alueverkostossa.  
Järjestöurani eteni sittemmin liittohallitukseen  
ja nykyiseen varapuheenjohtajuuteen asti.

Farmasialiitto on siis tarjonnut minulle vuo-
sikymmenien ajan laadukasta edunvalvontaa ja 
koulutus- ja virkistystoimintaa sekä näköalapaikan 
alamme ajankohtaisiin asioihin.   

Soili Rikkonen
Farmasialiiton varapuheenjohtaja

Juhlahuumassa

! KERRO   
ASIAKKAALLE
• Heti, kun asiakas 
havaitsee migreeni-
kohtauksen alkavan, 
tulee hänen ottaa yksi 

800 mg Burana®-tabletti ja 
Sumatriptan Accord® 50 mg 
-tabletti runsaan veden kanssa.

• Saman kohtauksen hoitoon ei 
saa ottaa toista sumatriptaani-
annosta, vaikka ensimmäinen 
annos ei parantaisi potilaan 
tilaa. Tällöin voidaan suurentaa 
tulehduskipulääkkeen annosta 
ottamalla yksi ylimääräinen 
400 mg Burana®.

• Jos oireet häviävät ensimmäisen 
annoksen jälkeen, mutta alkavat 
uudelleen myöhemmin seuraa-
vien 24 tunnin aikana, voi ottaa 
lisäannoksen, mutta annosten 
välin on oltava vähintään kaksi 
tuntia.

• Vaikka sumatriptaania on 
turvallista käyttää imetyksen 
aikana, tulee imetyskerrat silti 
pyrkiä järjestämään niin, että 
imetyksen ja lääkkeenoton 
väli on mahdollisimman suuri. 
Maitoa voi esimerkiksi pumpata 
rinnoista ennakkoon lapsel-
le ravinnoksi ja säilyttää sitä 
pakastimessa.

• Sumatriptaani on kolmio lääke, 
ja se saattaa aiheuttaa uneliai-
suutta ja heikentää ajokykyä.

• Mikäli uudet migreenilääkkeet 
eivät tehoa tai ilmenee odotta-
mattomia haittavaikutuksia, tu-
lee asiakkaan hakeutua lääkäriin 
välittömästi. 

supistavat aivoverisuonia. Sumatrip-
taanien yleisimpiä haittavaikutuksia 
ovat huimaus, uneliaisuus, tunto-
häiriöt, painon tunne rinnalla sekä 
ihon punoitus. Asiakas käyttää lisäksi 
Cerazette®-minipillereitä, joilla ei kui-
tenkaan ole yhteisvaikutuksia sumat-
riptaanien eikä ibuprofeenin kanssa. 
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Vastauksen on kirjoittanut  
Apteekkien ammattieettinen neuvottelukunta.

EETTINEN PÄHKINÄ
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Vuodevaihteen jälkeen on ollut 
ongelmia paperireseptien kanssa. 
Paikkakunnalla on kaksi eri lääkäriä, 
joka eivät suostu reseptejä sähköi
sesti kirjoittamaan. Näistä on tullut 
täällä melkoisia jonoja – pahimmillaan 
on yli kymmenen ihmistä joutunut 
odottamaan yli puoli tuntia, kun olen 
koettanut paperireseptin tietoja sel
vittää lääkäriltä.

Nämä ongelmat täällä kyllä ratkea
vat, kunhan aika tasoittaa tilannetta. 
Olen kuitenkin miettinyt asian eettis
tä puolta tulevaisuuden kannalta. Jos 
tulee ulkopaikkakunnalla kirjoitettu 
paperiresepti, jossa ei ole asianmu
kaisia merkintöjä, mikä on eettisesti 
oikea tapa toimia? En pysty monta 
asiaa yhtä aikaa hoitamaan, joten on 
hoidettava yksi asia kerrallaan:

a) Selvitän tämän yhden paperi
reseptiasiakkaan asiat kuntoon, niin 
että saan hänelle oikean lääkkeen toi
mitettua, olkoon vaikka tupa täynnä 
muita asiakkaita.

b) Pyydän paperireseptiasiakasta 
odottamaan tai palaamaan myöhem
min, jotta saan muut (kiireelliset) 
asiakkaat ensin hoidettua. En pysty 
paperireseptiasiakkaalle lupaamaan 
tällaisessa tilanteessa minkäänlaista 
aikataulua.

c) Pyydän paperireseptiasiakasta 
joko menemään toiselle paikkakun
nalle apteekkiin tai ottamaan itse 
 yhteyttä lääkäriin, jotta paperiresep
tiin saadaan siihen tarvittavat tiedot.

d) Joku muu menettelytapa, mikä?

Kysymys tuli neuvottelukunnalle pie-
nen maalaiskunta-apteekin apteekka-
rilta vuoden juuri vaihduttua, mikä oli 
apteekeille erittäin kiireinen ajankohta. 
Nyt kevään edettyä pitkälle tilanne 
lienee jo tasoittunut ruuhkahuippujen 

PÄHKINÄ:
Paperisiin resepteihin liittyvä selvittelytyö  
– miten priorisoida?

osalta. Kuitenkin edelleen apteekeissa 
sähköistetään 1 000 reseptiä päivit-
täin. Tämä vastaa merkittävää työmää-
rää, sillä yhden reseptin sähköistämi-
seen menee aikaa noin 4–5 minuuttia 
silloinkin, kun lääkäriä ei yritetä 
tavoittaa tarvittavien tietojen selvit-
tämiseksi. Mahdollisten puuttuvien 
tietojen selvittäminen on pakollista, 
jotta lääkemääräys voidaan tallentaa 
reseptikeskukseen ja edelleen toimit-
taa asiakkaalle. Tällöin aikaa voi mennä 
runsaastikin, kuten kysyjän kuvaamissa 
tilanteissa. 

On selvää, että yhden asiakkaan 
palveluun käytetty aika on pois muilta 
asiakkailta. Toisaalta paperisen resep-
tin saanutta asiakasta ei voi jättää 
ilman lääkettä, mutta myöskään 
muiden asiakkaiden ei tule kärsiä sen 
vuoksi, että tietyt lääkärit eivät suostu 
kirjoittamaan sähköisiä reseptejä. 
Eettisen ohjeen nro V mukaan aptee-
kissa kaikkia asiakkaita kohdellaan 
tasa-arvoisesti, ja he ovat oikeutettuja 
samanarvoiseen palveluun. Kysyjän 
kuvaamissa tilanteissa tulisi arvioida, 
mikä on kokonaisuuden ja asiakkaiden 
samanarvoisen palvelun kannalta paras 

toimintatapa. On varmasti mahdol-
lista pyytää paperireseptiasiakasta 
tulemaan hetken kuluttua takaisin, jos 
hänen asiansa vaatii selvittelyä lääkä-
riltä ja jonossa odottaa paljon muita 
asiakkaita.

Kieltäytyminen sähköisen reseptin 
kirjoittamisesta ilman lain mukaista 
perustelua on vastoin sähköisestä 
lääkemääräyksestä annettua lakia ja 
STM:n asetusta lääkkeen määräämi-
sestä. Fimean määräys lääkkeiden toi-
mittamisesta ohjeistaa, että jos aptee-
kissa on perusteltua syytä epäillä, että 
lääkkeen määrääjä ei noudata lääkkeen 
määräämisestä annettuja säädök-
siä tai lääkkeen määrääminen ei ole 
asianmukaista, tulee apteekin ottaa 
yhteyttä lääkkeen määrääjään. Jos 
yhteydenotoista huolimatta toiminta 
jatkuu muuttumattomana, apteekin on 
syytä ottaa yhteyttä lääkkeen määrää-
jän työnantajaan. Jos yhteydenotto 
ei tuota tulosta, voi apteekki ottaa 
yhteyttä terveydenhuollon ammatti-
henkilöitä tai eläinlääkäreiden amma-
tinharjoittamista valvovaan viranomai-
seen. Tässä tapauksessa yhteystaho on 
aluehallintoviranomainen.
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NAPSITUT

FIMNET – TIETOTURVALLINEN JA 
LUOTETTAVA VIESTINTÄKANAVA

11 milj.
Laaja kyselytutkimus 
osoittaa, että Yhdys
valloissa on arviolta 
11 miljoonaa opioidi
lääkkeiden väärin

käyttäjää. Heistä noin 
kaksi miljoonaa on 
opioidiriippuvaisia.

Lähde: terveysportti.fi

FIMNET ON LÄÄKETIETEELLINEN 
yhteisömedia, joka tarjoaa käyttäjilleen 
konkreettisia palveluja, tietoa ja mah-
dollisuuden sähköiseen verkostoitumi-
seen. Farmasialiiton verkostot käyttä-
vät Fimnetiä ja sen Ryhmät-toimintoa 
muun muassa tiedottamiseen. 

Fimnet-tunnukset lähetetään 
postitse jäseneksi liittymisen jälkeen. 
Farmasialiiton jäsenet on lisätty Fimne-
tissä automaattisesti alueellisiin ryhmiin 

postinumeron mukaan sekä sektorikoh-
taiseen ryhmään Farmasialiiton jäsen-
rekisterissä olevan työskentelysektorin 
mukaan. Opiskelijajäsenet on lisätty 
alueellisen ryhmän lisäksi opiskelijoiden 
omaan ryhmään, jossa ovat automaat-
tisesti kaikki Farmasialiiton jäsenrekiste-
rissä olevat opiskelijajäsenet.

Fimnet-tunnus täyttää sähköiselle 
tunnistamiselle asetetut vaatimukset 
ja on turvallinen tunnistautumiskeino. 

Tunnistautuminen tapahtuu salattuna 
ja erillään asiointitapahtumasta.

Fimnetin yhteistyöliittoja ovat Lää-
käriliitto, Hammaslääkäriliitto, Eläin-
lääkäriliitto, Farmasialiitto, Apteekkari-
liitto sekä Proviisoriyhdistys. Palvelun 
tuottaa Lääkärikompassi.

Fimnet-asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@fimnet.fi
020 743 5180 (arkisin klo 9–16)
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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

Järjestökoordinaattori,  
tradenomi
Katja Sippola

Vanhempi neuvonantaja, 
farmaseutti
Eija Heinonen

Vanhempi neuvonantaja, VTT
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, FM, HSO-sihteeri
Tuija Metsäaho
0400 813 225

Järjestöpoliittinen asiamies, 
proviisori
Anne Hautala
050 368 2916

Opiskelija-asiamies,  
farmaseutti 
Heidi Jäntti 
044 777 9052 

Vastaava lakimies,  
varatuomari
Iivari Järvinen

Työsuhdeasiamies,  
farmaseutti
Minna Huhta

Hallinnon sihteeri
Sirpa Varesvuo

OLEMME 
SIIRTYNEET 

SÄHKÖISEEN 
AJAN-

VARAUKSEEN:

farmasialiitto.fi
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HOITAA  
KUIVAA IHOA

LÄHES 50 % PIDEMPÄÄN ILMAN IHOTTUMAA KUIN VERROKKIVOITEELLA* 

VAHVISTAA IHON LÄPÄISYESTETTÄ

AUTTAA KUIVAA IHOA PALAUTUMAAN NORMAALIKSI

*Canoderm-hoito antoi 22 ekseemavapaata päivää verrattuna toisen voiteen 15 päivää. Atooppisen ihottuman uusiutumisen mediaaniajassa ero oli 46,7 % verrattuna vertailuvoiteeseen, joka ei 
sisältänyt karbamidia ja jolla ei ollut vaikutusta ihon läpäisyesteeseen (Canoderm valmisteyhteenveto 2/17). Canoderm® 5 % emulsiovoide. Vaikuttava aine: karbamidi. Käyttöaiheet: eri syistä 
johtuvan kuivan ihon kosteuttamiseen ja atooppisen ihottuman uusiutumisen estämiseen. Annostus: emulsiovoidetta sivellään iholle tarpeen mukaan, mielellään useita kertoja päivässä ja aina 
sen jälkeen kun iho on ollut veden kanssa kosketuksissa. Atooppisen ihottuman uusiutumisen estämiseen emulsiovoidetta sivellään iholle ainakin kaksi kertaa päivässä ja mielellään sen jälkeen, 
kun iho on ollut veden kanssa kosketuksissa. Vasta-aiheet: yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja varotoimet: vältä tuotteen joutumista silmiin, sieraimiin, korviin, 
avohaavoihin tai limakalvoille. Haittavaikutukset: emulsiovoide voi aiheuttaa paikallista ohimenevää kirvelyä ja lämmön tunnetta. Kasvot ovat erityisen herkät. Pakkaukset ja hinnat (9/2017, 
vmh+alv): 100 g tuubi 7,44 €, 210 g tuubi 10,75 € ja 500 g pumppupullo 23,51 €. Korvattavuus: Pumppupullo 500 g ja tuubi 210 g peruskorvattava pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa. Itsehoito-
valmiste. ATC: D02AE01. Lue valmisteyhteenveto huolellisesti. Lisätietoja: Pharmaca Fennica ja ACO Pharma Oy | www.aco.fi. Pohjautuu 28.2.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
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Canoderm on lääkevalmiste, jonka lääkäri voi määrätä tai jonka voi ostaa ilman lääkemääräystä lähimmästä apteekista.
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LIITTO PALVELEE

Yrittäjyysverkoston ajatuk-
sena on tukea aloittavia 
yrittäjiä ja antaa tietoa eri 
tahoista, joiden puoleen he 

voivat kääntyä. Toivon, että ihmiset 
tiedostavat, että farmasian alalle voi 
syntyä myös muita yrityksiä kuin 
apteekit, sanoo yrittäjyysverkoston 
vetäjä Hanna Kortejärvi, joka on pro-
viisori ja farmasian tohtori.

Aloittava yrittäjä tarvitsee tukea ja 
neuvoa. Verkosto vastaa tähän tarpee-
seen. Kortejärvi on ollut perustamassa 
start up -yritystä Nordic Medicine and 
Wellness Oy.

–  Tiedän, millaisia kysymyksiä 
herää, ja miten yksin yrittäjä voi asioi-
densa kanssa olla.

Paljon annettavaa yhteiskunnalle
Kortejärven mukaan farmasian 
ammattilaisilla on paljon tarjottava-
naan yhteiskunnan hyväksi, kunhan 
oikea väylä ammattitaidon esiin tuo-
miselle tarjoutuisi.

– Olemme yhdessä vahvempia. 
Sote-uudistuksen myötä tarvitaan 
uudentyyppisiä yrityksiä, esimerkiksi 

Farmasian alalle yrittäjäksi aikoville on 
tarjolla monenlaista tukea. Farmasialiitto on 
perustanut vuosi sitten yrittäjyysverkoston, 
josta alan yrittäjät ja yrittäjyydestä 
kiinnostuneet saavat tietoa ja vertaistukea. 

TEKSTI OUTI RANTALA  |  KUVAT ISTOCKPHOTO

Uudenlaista 

farmasian alan 
yrittäjyyttä 
tarvitaan Suomessa
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lääkitysturvallisuuteen ja lääkehoidon 
kokonaisuuuden arviointiin liittyen. 
Jos uusia palveluja ja toimintamalleja 
luodaan, meidän kannattaa verkostoi-
tua, koska yhdessä  olemme vahvem-
pia ja vaikutusvaltaisempia, Korte-
järvi muistuttaa.

Farmasian Päivien yhteydessä Hel-
singissä lauantaina 18. marraskuuta 
on paneelikeskustelu, jossa puhutaan 
yrityksen käynnistämisestä, tuotteis-
tuksesta ja yrittäjänä jaksamisesta.

Liittojen yhteinen Entre
Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistä-
jien edunvalvontajärjestö Entre pyrkii 
auttamaan akavalaisia ammattilaisia 
muuttuvan työelämän vaatimuksissa. 
Entressä on mukana parikymmentä 
liittoa, jotka ovat sopineet yhteisistä 
edunvalvonta- ja vaikuttamistavoit-
teista päämääränä parantaa yrittäjien 
ja itsensätyöllistäjien asemaa. Kukin 
ammattiliitto kuitenkin huolehtii 
omista yrittäjäjäsenistään itse ja tar-
joaa neuvontaa ja tarvittavia alakoh-
taisia palveluita.

– Pyrimme vaikuttamaan esi-
merkiksi yrittäjinä työskentelevien 
sosiaaliturvaan. Kiinnitämme huomi-
ota erilaisiin muuttuvan työelämän 
tilanteisiin, joissa muun muassa työ-
suhteen ja toimeksiantosuhteen ero 
saattaa hämärtyä, Entren puheenjoh-
taja Salla Luomanmäki sanoo.

Tavoitteena yhdistelmävakuutus
Tämän hetken kuuma peruna on 
yhdistelmävakuutus, joka on Entren 
keskeisiä tavoitteita. Siinä ansiosidon-
nainen työttömyyskorvaus määräy-
tyisi sekä palkka- että yrittäjätulojen 
perusteella.

Yhdistelmävakuutuksesta tehtiin 
työ- ja elinkeinoministeriölle viime 
syksynä selvitys, jonka toisena selvi-
tyshenkilönä oli Maria Löfgren Aka-
vasta. Poliittiseen päätöksentekoon 
asia saataneen vuoden 2018 aikana.

– Yhdistelmävakuutus toisi turvaa 
siihen, että henkilö pystyy samassa 
kassassa ja yhtäaikaisesti vakuut-
tamaan itsensä sekä palkansaajana 
että yrittäjänä. Työttömyysturvaan 
vaikuttavan työssäoloehdon täytty-
miseen laskettaisiin sekä palkka- että 
yrittäjätyön työssäoloajat.

Luomanmäki kehottaa yrittäjäksi 
aikovaa miettimään ensin, miten 
hyvin pystyy itsensä elättämään yrit-
tämisellä.

– Yrittäjäksi täytyy ryhtyä niin 
vakavissaan, että sillä tulee toimeen. 
Kaikki kannattaa tehdä heti alkuvai-
heessa kunnolla. Sosiaali- ja eläke-
turva pitää panna kuntoon. Myös 
verkostot, markkinointi ja myynti 
kannattaa miettiä.

Muuttuvat työsuhteet haaste
Luomanmäki huomauttaa, että yrit-
täjyyden ja työsuhteen välimaastossa 
tehtävä työ on tullut jäädäkseen. Enää 
ei työskennellä vain toisen palveluk-
sessa, vaan yhä useammin yritykset 
ostavat erikoisammattitaitoa vaativan 
palvelun.

– Yrittäjäjäsenet ovat onneksi yhä 
useamman liiton agendalla. On tär-
keää, että oma ammattiliitto tarjoaa 
neuvontaa ja nostaa asioita myös 
yhteiseen keskusteluun. 

YRITTÄJYYS  
KIINNOSTAA  
– MITEN ETENEN?
• Mieti, miten elätät itsesi yrittä-

jänä - tee liiketoimintasuunni-
telma.

• Mieti asiakaskohderyhmä: mitä 
hyötyä palvelusta tai tuotteesta 
on asiakkaalle.

• Selvitä ammattiliittosi palvelut 
yrittäjäjäsenille.

• Selvitä vaikutus sosiaali- ja eläke-
turvaan.

• Ota selvää rahoitusvaihtoeh-
doista.

• Käy Uusyrityskeskuksessa  
testauttamassa liikeideasi.

Sote-uudistuksen  
myötä tarvitaan  
uudentyyppisiä  

yrityksiä, esimerkiksi 
lääkitysturvallisuuteen 

liittyen. 

TERVETULOA

Ajatuksesta arvokkaaksi  

palveluksi -paneelikeskusteluun

18.11. klo 11.30 Messukeskukseen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 

Farmasialiiton tapahtuma-

kalenterin kautta!
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VOIMANAISET 
  satsaavat 
 lääkitysturvallisuuteen
Farmasialiitto valitsi Vuoden Farmaseutiksi Maria 
Mäkelän ja Vuoden Proviisoriksi Carita Linden-Lahden. 
Kumpikin ahkeroi lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. 

Farmasialiitto valitsee Vuoden 
Farmaseutin ja Vuoden Provii
sorin vuorovuosin. Liiton sata
vuotisen taipaleen kun niaksi 

tunnustukset päätettiin antaa nyt 
samalla kertaa sekä farmaseutille että 
proviisorille.

Verkostoitunut yrittäjä
Vuoden Farmaseutti Maria Mäkelä 
perusti pari vuotta sitten Lääkehoidon 
Turva nimisen yrityksen, joka pyrkii 
järkeistämään iäkkäiden henkilöiden 
lääkehoitoa ja lääkitysturvallisuutta.

– Tuntuu tosi hienolta, että tekemäni 
työ on huomattu ja sitä arvostetaan. 
Mutta kyllä valinta yllätti tällaisen 
pienyrittäjän, jolla ei ole laajaa tausta
organisaatiota, Mäkelä sanoo.

Lääkehoidon Turva sai hyvän star
tin, kun se pääsi mukaan STM:n kärki
hankkeisiin kuuluvaan KeskiSuomen 
Kukoistava kotihoito hankkeeseen. 
Siitä saatavia oppeja ja hyviä toiminta
tapoja pyritään viemään tulevaisuu
dessa käytäntöön maakunnissa ja 
valtakunnallisesti. 

Mäkelä toteutti hankkeessa pilo
tin, johon osallistui 40 kotihoidon 
tuella kotona asuvaa monilääkittyä 
 vanhusta.

– Asiakasmäärä oli pieni, mutta sel
vää on, että lääkityksen järkeistämistä 
tarvitaan. Vain kahdella henkilöllä 
lääkitys oli täysin kunnossa. Muiden 
lääkitykseen muutettiin annostusta, 
karsittiin lääkkeitä kokonaan pois tai 
vaihdettiin toiseen lääkkeeseen. 

Mäkelä kiittelee terveydenhuollon 
ammattilaisten yhteistyötä antoisaksi.

– Lääkärit ja hoitajatkin ottivat 
yhteistyön tosi hyvin vastaan. Kaikki 
saivat kokemuksia, jotka herättivät 
huomaamaan lääkitykseen liittyviä 
ongelmia ja mahdollisuuksia.

Mäkelä kertoo pilotin tuloksista laa
jemmin ensi syksynä, kun Kukoistava 
kotihoito hanke päättyy. 

– Tavoitteena on, että farmasisteja 
hyödynnettäisiin vanhustenhuollossa 
huomattavasti nykyistä enemmän. 
Malleja on monia, mutta kustannusten 
maksaja vain on ollut hukassa. Kun
nissa ei vielä ymmärretä, kuinka suuri 

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN|  KUVAT JUHO KUVA
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Vuoden Proviisori Carita 
Linden-Lahti ja Vuoden 
Farmaseutti Maria Mäkelä.
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hyöty lääkityksen järkeistämisestä voi 
olla, Mäkelä sanoo.

Mäkelällä on lääkehoidon koko-
naisarvioinnin erityispätevyys LHKA 
(UEF Aducate). Lisäksi hän on kou-
luttautunut lääkitysturvallisuuden 
auditointiin.

Yritysidea on laajentunut alkupe-
räisestä. Hoiva-alan lääkitysturval-
lisuuden kehittäminen on noussut 
vahvasti kuvaan mukaan. Mäkelä 
virittelee ahkerasti kontakteja moniin 
suuntiin.

Esimerkiksi Medics24-fi-lääkäri-
palvelussa hän tarjoaa palveluja 
yhteistyössä yleislääkäri Risto Laitilan 
kanssa. Mäkelä on luomassa yhteis-
työkuvioita myös muun muassa 
Jyväskylässä pian ovensa avaavan 
Seppälääkärit-lääkäriaseman kanssa. 
Elontie Palveluverkostossa hän mark-
kinoi palvelujaan muiden terveyden-
huollon yrittäjien kanssa.

Mäkelä on osin aikaansa edellä. 
Hän on perustanut omille kotisivuil-
leen nettipalvelun, jossa hän voi etä  - 
yhteyden välityksellä palvella asiak-
kaita kaikkialla Suomessa. Nettipalve-
lulle ei Mäkelän mukaan kuitenkaan 
ole vielä juuri virinnyt kysyntää. 

Kaiken yrittämisen ja siihen liit-
tyvän markkinoinnin lisäksi Mäkelä 
huhkii Jyväskylän Yrittäjien hallituk-
sessa, HYTE-foorumissa ja Hoivako-
tifarmasia ry:ssä. Lisäksi hän hoitaa 
miehensä kanssa monivammaista 
11-vuotiasta Lauri-poikaa. Perheen 
vuotta nuorempi tyttö tarvitsee huo-
miota ja rakkautta tietysti hänkin.

– Lauri on koulussa ja iltapäivätoi-
minnassa niin, että minulle jää aikaa 
työtehtäville. Yrittäjänä pystyn järjeste-
lemään työaikani. Mieheni on onneksi 
koko ajan tukenut ja rohkaissut minua.

Sydämen asia
Vuoden Proviisori Carita Linden-
Lahti työskentelee Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän sairaala-apteekin 
proviisorina. Hän työskentelee oman 
toimen ohella myös kumppaneiden 
kanssa perustamansa Safe Medicare 
Consulting Oy:n toimitusjohtajana. 

Yritys kouluttaa ja konsultoi sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioita ke-
hittämään lääkehoidon turvallisuutta.

– Pyrin työssäni vaikuttamaan 
lääkitysturvallisuuteen kaikissa pai-
koissa, mihin vain pääsen mukaan. 
Lääkitysturvallisuus on minulle sydä-
men asia. Olen siihen perehtynyt, teen 
sen parissa mielelläni työtä ja levitän 
lääkitysturvallisuuden ilosanomaa 
kaikille, Linden-Lahti naurahtaa.

Opiskellessaan Linden-Lahti pohti, 
mitä seurauksia potilaille voisi koitua, 
jos hän tekisi työssään virheitä. Se taas 
johti miettimään, miten työtä voisi 
kehittää ja tehdä paremmin niin, että 
virheitä ei syntyisi. 

Samoihin aikoihin potilasturvalli-
suus ja lääkitysturvallisuus nousivat 
puheenaiheeksi maailmalla. Se innosti 
nuorta opiskelijaa entisestään syven-
tymään aiheeseen. Linden-Lahdella 
on parhaillaan valmisteilla aiheeseen 
liittyvä väitöstutkimus.

– Lääkitysturvallisuus on kehitty-
nyt Suomessa huomattavasti. Monet 
sairaalat ja terveyskeskukset ovat 
ottaneet käyttöönsä vaaratapahtumien 

raportointijärjestelmiä. Lääkärit ja 
hoitajat ovat lähteneet innolla mukaan 
parantamaan lääkitysturvallisuutta.

Linden-Lahti oli keskeisenä hen-
kilönä vuonna 2010 käynnistämässä 
sairaala- ja terveyskeskusfarmasian eri-
koistumiskoulutusta. Linden-Lahti kävi 
tutustumassa koulutuksen järjestelyihin 
ulkomailla ja suunnitteli sen jälkeen 
Suomeen sopivan koulutusmallin. 

– Koulutuksen käyneet ovat saaneet 
tukea omaan työhönsä sairaala-aptee-
keissa. He ovat kehittäneet lääkitys-
turvallisuutta omissa työyhteisöissään.  
Osa koulutetuista väittelee aiheesta.

Linden-Lahti oli käynnistämässä 
myös Suomen Potilasturvallisuusyh-
distyksen lääkejaoston turvallisen lää-

Vuoden Proviisori ja 
Farmaseutti ovat 

molemmat yrittäjiä, 
jotka työskentelevät 

lääkitysturvallisuuden 
parissa.
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CARITA  
LINDEN-LAHTI
• Asuinpaikka: Hyvinkää
• Perhe: aviomies sekä 2- ja 

7-vuotiaat pojat
Koulutus:

• sairaala- ja terveyskeskusfar-
masian erikoistumiskoulutus, 
Helsingin yliopisto (HY) 2015–

• johtamisen erikoisammatti-
tutkinto, Salpaus 2017

• potilasturvallisuuden erikois-
tumisopinnot, Arcada 2012

• sosiaalifarmasian jatko-opis-
kelija, väitöskirjatutkimuksen 
aiheena Strateginen näkökul-
ma potilas- ja lääkitysturvalli-
suuteen, HY 2008–

• proviisori, HY 2007
Työhistoria: 

• proviisori, Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän sairaala-
apteekki 2017–

• proviisori, vs. sairaala-ap-
teekkari, Lahden kaupungin 
sairaala-apteekki 2013–2016

• koulutussuunnittelija, HY 
2009–2013

• suunnittelija, Lääkehoidon 
kehittämiskeskus ROHTO 
2008–2009
Luottamustoimet:

• monia luottamustoimia 
Farmasialiitossa 2008–

• Suomen Potilasturvallisuus-
yhdistyksen Turvallinen lääke-
hoito -jaoksen puheenjohtaja 
2013

• Suomen Potilasturvallisuus-
yhdistyksen hallituksen jäsen 
2014

• EAHP:n Suomen edustaja 
2014–

• Turvallinen lääkehoito -oppaan 
päivitystyöryhmä 2014–2015

• sosiaali- ja terveysministe-
riön lääkehuoltoa käsit-
televän SOTE-työryhmän 
asiantuntija jäsen 2016–
Harrastukset: 

• nuorten tukihenkilötoimin-
ta, järjestötoiminta, pilates, 
ohjatut liikuntatunnit, jatko-
opinnot 

MARIA MÄKELÄ
• Kotipaikka: Jyväskylä
• Perhe: aviomies, 11-vuotias 

poika ja 10-vuotias tyttö sekä 
neljä karvatonta Don Sfinks 
-kissaa
Koulutus: 

• farmaseutti, Kuopion  
yliopisto (KY) 2001 

• lääkehoidon kokonais-
arvioinnin erikoispätevyys 
LHKA 2016

• terveystieteiden perus-
opinnot

• lääkitysturvallisuuden  
auditointi HY+

• Työhistoria: 
• yrittäjä, Lääkehoidon Turva 

2016 –
• farmaseutti, Keljon apteekki 

2012–2016
• farmaseutin sijaisuus,  

Hoviapteekki 2011–2012
• perhepäivähoitaja 2010–2011
• farmaseutti, Voionmaan-

kadun sivuapteekki  
2003–2010

• farmaseutti, Niiralan apteek-
ki, Kuopio, 2001–2003
Luottamustoimet: 

• Jyväskylän kaupungin  
talousliikelaitoksen johto-
kunnan jäsen 2017–2021

• Jyväskylän Yrittäjät ry:n  
hallituksen jäsen 2016–2018

• Hoivakotifarmasia ry:n  
hallituksen jäsen 2016–

• Sammonkodin Säätiön  
hallituksen varajäsen 
2017– 

• Sammonkoti kiinteistö-
osakeyhtiön hallituksen jäsen 
2017–

• Jyvässeudun Yrittäjäkokoo-
mus hallituksen jäsen 2016–
Harrastukset:

•  lukeminen, sisustaminen, 
matkustaminen, valokuvaus 

kehoidon jaoksen toimintaa. Jaosto 
muun muassa antaa lausuntoja ja 
ohjeistuksia sekä jakaa informaatiota.

– Potilasturvallisuusyhdistys on 
erinomainen organisaatio. Sitä kautta 
saadaan luotua hyviä verkostoja. 
Jaoston jaoksen perustaminen oli tosi 
onnistunut juttu. Toiminta oli aluksi 
farmasistivetoista, mutta nyt siellä on 
potilaiden edustajan lisäksi mukana 
myös hoitajia ja lääkäreitä. Jaosto on 
avoin kaikille kiinnostuneille.

Linden-Lahti toimii Farmasialiiton 
edustajana Euroopan sairaalafarma-
sian kattojärjestössä EAHP:ssä. EAHP 
implementoi parhaillaan kaikille 
Euroopan sairaala-apteekeille yhteisiä 
laatukriteerejä. Toisena ajankohtai-
sena asiana on lääkeväärennösdirek-
tiivi, jonka tavoitteena on varmistaa, 
että lääkkeiden jakelukanavaan ei 
pääse väärennettyjä tuotteita.

Kaksi- sekä seitsemänvuotiaat 
pojat irrottavat Linden-Lahden tehok-
kaasti töistä. Hän myöntää kuitenkin 
olevansa jonkin sortin työnarko-
maani. Työpäivä jatkuu, kun lapset 
menevät nukkumaan. 
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Farmasiaa 
POHJOLASSA
Apteekkijärjestelmä on alan puheenaihe kaikissa 
Pohjoismaissa, vaikka apteekkitoiminnan sääntelyssä on 
suuria eroja. Pohjoismaiset farmasialiitot tekevät tiivistä 
yhteistyötä. 

Kaikissa Pohjoismaissa 
farmasia-ala on naisvaltai-
nen. Eroja maiden välillä on 
erityisesti apteekkijärjestel-

missä. Norjassa ja Ruotsissa apteekki-
alan sääntelyä on purettu radikaalisti,  
kun taas Suomessa ja Tanskassa toi-
minta on tiukemmin säädeltyä, ja 
apteekkareiden täytyy olla koulutuk-
seltaan proviisoreja.

Suomessa potilaan  
lääkehoito on pirstaleinen
Suomen Farmasialiittoon kuuluu noin 
8 000 jäsentä, joista naisia on  
7 300. Valtaosa jäsenistöstä on töissä 
apteekkisektorilla. Lääketukuissa ja 
-teollisuudessa työskentelee noin viisi 
prosenttia jäsenistöstä, ja kunnilla 
hieman enemmän. Valtion, Kelan ja 
yliopistojen palveluksessa on töissä 
kolme prosenttia liiton jäsenistä. Opis-
kelijoita jäsenistä on 11 prosenttia.

Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi 
Kvarnström uskoo, että viime kesänä 
kuumana käynyt keskustelu apteekki-
alan sääntelyn purkamisesta jatkuu 
myös tulevaisuudessa.

Liiton kanta on, että omistajuuden 
täytyy säilyä proviisoreilla, eikä itsehoi-
tolääkkeitä pitäisi myydä marketeissa. 
Siellä, missä lääkkeitä liikkuu, täytyy 
olla saatavilla myös farmasian ammatti-
laisen palvelua”, Kvarnström sanoo. 

Hänen mielestään sote-uudistus on 

oiva mahdollisuus vahvistaa farmasis-
tien ammatillista asemaa. 

– Monen potilaan lääkehoito on 
pirstaleinen kokonaisuus. Hoitoket-
juun tarvittaisiin mukaan farmaseut-
teja ja proviisoreja, Kvarnström toteaa.

Hän toivoo lääkitysturvallisuuden 
kysymyksiin erikoistuneita asiantun-
tijoita terveydenhuoltojärjestelmän 
kaikille tasoille. Valtakunnallisesti 
toimintaa voitaisiin ohjailla sosiaali-  
ja terveysministeriön alaisuudesta.

Ruotsissa puhuttavat työolot
Ruotsissa liittoon (Sveriges Farma-
ceuter) kuuluu 6 800 jäsentä. Heistä 
noin 600 on opiskelijoita. Maan far-
masisteista arviolta noin 60 prosenttia 
kuuluu liittoon. Ala on naisvaltainen 
myös Ruotsissa. Jäsenistä 85 pro-
senttia on naisia ja suurin osa liiton 
jäsenistä on 30–55-vuotiaita.

Valtaosa jäsenistä työskentelee 
apteekeissa ja lääketukuissa. Niissä on 
töissä kuusi kymmenestä liiton jäse-
nestä. Sairaaloissa tai terveyskeskuk-
sissa työskentelee runsaat 10 prosent-
tia jäsenistöstä ja lääketeollisuudessa 
noin 15 prosenttia.

Ruotsin liiton puheenjohtaja Kris-
tina Billberg kertoo, että apteekkiala 
on ollut Ruotsissa rajussa murroksessa. 
Ruotsi purki valtion apteekkimono-
polin ja siirsi osan itsehoitolääkkeistä 
kauppojen, kioskien ja huoltoasemien 

TEKSTI LAURA KOSONEN  |  KUVAT ISTOCKPHOTO, NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT
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myytäväksi 2009. Tablettimuotoiset 
parasetamolivalmisteet palautettiin 
vuonna 2015 vain apteekkien myyn-
tiin lisääntyneiden myrkytystapausten 
vuoksi.

Apteekkien määrä on kasvanut 
muutoksen jälkeen noin 40 prosenttia, 
lähelle 1 400:aa kappaletta, ja aukiolo-
ajat ovat laajentuneet.

– Tällä hetkellä työolot apteekeissa 
puhuttavat liitossa, Billberg sanoo.

Ajankohtaisista uudistuksista Bill-
berg mainitsee farmasistien työllisty-
misen aiempaa enemmän hoitokotei-
hin kuntien palkkaamana.

– Ruotsissa ja alallamme halutaan 
panostaa tutkimukseen. Tavoitteena 
on, että Ruotsi olisi Life Science -alan 
kärkimaita maailmassa.

Norjalaisissa  
apteekeissa on työvoimapula
Norjan farmasialiitto on nimeltään 
Norges Farmaceutiske Forening. 
Liittoon kuuluu noin 4 000 jäsentä, 
järjestäytymisaste alalla on 60 prosent-
tia. Myös Norjassa yli 80 prosenttia jä-
senistä on naisia. Liiton työssä käyvistä 
jäsenistä puolet on 30–49-vuotiaita.

Apteekeissa työskentelee runsaat 65 
prosenttia jäsenistä. Noin viidennes jäse-
nistä on töissä neljällä alueellisella hal-
lintoelimellä, heistä pääosa sairaalafar-
masisteina. Noin viisi prosenttia jäsenistä 
työskentelee alaan liittyvissä julkisissa 
virastoissa ja elimissä, ja suurin piirtein 
saman verran lääketeollisuudessa.

Norjassa on puhuttanut potilaiden 
sitoutuminen lääkehoitoon, ja apteekkei-
hin on kaivattu lisää ohjaustoimintaa. 

Ruotsi purki valtion 
apteekkimonopolin ja 

siirsi osan itsehoitolääk-
keistä kauppojen, kios-
kien ja huoltoasemien  

myytäväksi 2009. 
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– Meillä on käynnissä Medisinstart-
hanke, jossa tutkitaan, parantavatko 
konsultaatiokäynnit farmasistin vas-
taanotolla potilaan sitoutumista hoi-
toonsa” liiton puheenjohtaja Rønnaug 
Larsen kertoo. 

Noin 70 apteekissa eri puolilla 
Norjaa pilotoidaan järjestelmää, jossa 
potilas tapaa farmasistin kaksi kertaa 
säännöllisen lääkityksen aloittamisen 
jälkeen. Ensimmäinen tapaaminen 
järjestetään 1–2 viikon kuluttua lääk-
keen aloittamisesta ja seurantatapaa-
minen 3–5 viikon kuluttua.

Toinen ajankohtainen asia on Nor-
jassa käynnissä oleva perusterveyden-
huollon uudistus, jossa muodostetaan 
ammattilaisten hoitotiimejä. Norjan 
farmasialiitto haluaa lääkäreiden ja hoi-
tajien lisäksi myös farmasistit ja ravitse-
mustieteilijät osaksi hoitotiimejä. 

Apteekkien sääntely purettiin Nor-
jassa vuonna 2011. Sen jälkeen apteek-
kien määrä on noussut maassa noin 
400:sta lähes 900:aan, Larsen kertoo. 

Suurin osa apteekeista on suurten 
kansainvälisten ketjujen omistuk-
sessa. Larsen näkee tässä sekä hyviä 
että huonoja puolia.

–Apteekit tarjoavat aiempaa 
varmemmin tasalaatuista palvelua, 
ja apteekkiverkko on tiheämpi kuin 
ennen, hän huomauttaa.

Apteekit kuitenkin pyörivät liike-
elämän ehdoilla, ja työolot apteekeissa 
puhuttavat. Lääkkeiden myynnin lisäksi 
apteekeissa on paljon muuta toimintaa, 
kuten kosmetiikka- ja lävistyspalveluita. 

– Meillä on tällä hetkellä paljon 
pieniä yksiköitä, joissa on vain vähän 
työntekijöitä. Se aiheuttaa paineita 
osaamiselle, Larsen huomauttaa.

Norjalaisissa apteekeissa kärsi-
tään työvoimapulasta. Kansainväli-
set apteekkiketjut houkuttelevat 
alan ammattilaisia töihin Norjaan 
esimerkiksi Serbiasta, Portugalista 
ja Unkarista. Puutteet kielitaidossa 
hankaloittavat pärjäämistä asiakas-
palvelutyössä.

Tanska havittelee  
Euroopan lääkevirastoa
Tanskan Pharmadanmark-liitossa 
on 5 300 varsinaista jäsentä. Lisäksi 
liittoon kuuluu 2 000 opiskelijajä-
sentä. Valtaosa maan ammattilaisista 
kuuluu liittoon, ja mukana on myös 
muiden kuin farmasia-alan koulu-
tuksen saaneita jäseniä. Noin 80 
prosentilla jäsenistöstä on farmasia-
alan tutkinto. 

Pharmadanmarkin puheenjohtaja 
Rikke Løvig Simonsen kertoo, että 
kaksi kolmannesta jäsenistä työsken-
telee julkisella sektorilla. Neljännes 
jäsenistöstä työskentelee sairaaloissa, 
lääkealan hallinnossa ja yliopistoissa. 

Apteekkeja koskeva lainsäädäntö 
uudistettiin Tanskassa vuonna 2015. 
Apteekit säilyivät edelleen proviisori-
omistuksessa, mutta sivuapteekkien 

perustamisen säädöksiä höllennettiin. 
Uusi laki on myös vahvistanut apteek-
kien asemaa terveydenhuollossa.

Se velvoittaa apteekit tarjoamaan 
ohjauskäynnin potilaalle aina, kun 
tälle määrätään säännöllinen lääkitys 
todettuun pitkäaikaissairauteen.

– Uskomme, että tämä edistää mer-
kittävästi lääkehoidon turvallisuutta ja 
vahvistaa potilaiden motivaatiota sitou-
tua hoitoonsa, Lovig Simonsen sanoo.

Pharmadanmarkin tulevaisuuden 
tavoitteita on kehittää farmasistien 
uraneuvontaa ja työnhakupalveluita 
sekä edistää alan toimijoiden verkos-
toitumista.

Samoin kuin Suomi, Tanska havit-
telee Euroopan lääkeviraston EMA:n 
sijoittamista maahan, kun Iso-Bri-
tannia eroaa EU:sta. Nykyisin virasto 
sijaitsee Lontoossa.

Lovig Simonsenin mukaan lääke-
teollisuus on Tanskassa kasvava ala.

– Hallitus on asettanut työryhmän, 
jonka tehtävänä olisi pohtia, kuinka 
Life Science -alan kasvua voitaisiin 
edelleen tukea.

Islannissa puhutaan  
itsehoitolääkkeistä
Pienessä Islannissa alan liitossa on 
kaikkiaan 420 jäsentä, joista naisia 
on vajaat 70 prosenttia. Jäsenistä 
valtaosa työskentelee apteekeissa 
ja lääketeollisuuden palveluksessa. 
Viime toukokuussa farmasistien  
työttömyysaste oli 5,7 prosenttia.

Apteekkien määrä maassa kasvaa, 
ja niiden lisäksi farmasisteja kaivataan 
myös sairaaloihin. Uusien lääkkeiden 
saatavuus markkinoille on ollut hei-
kompaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Islannissakin keskustellaan itse-
hoitolääkkeiden myynnin sallimi-
sesta muuallakin kuin apteekeissa. 
Tällä hetkellä marketeissa saa myydä 
fluorivalmisteita ja nikotiininkorvaus-
tuotteita.

– Olemme viime aikoina järjes-
täneet erilaisia yleisökampanjoita 
esimerkiksi vanhojen lääkkeiden 
hävittämisestä, kertoo puheenjohtaja 
Lóa María Magnúsdóttir.  

NFU:n kokouksessa Islannissa verkostoiduttiin  yhteispohjoismaisesti. 

Tinct. amara

Ol. pedum ta
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Asetaldehydi on WHO:n luokittelema syöpävaarallinen yhdiste eli karsinogeeni, 
jolle altistut mikäli sinulla on jokin seuraavista:
•	 atrofinen	gastriitti	(hapoton	maha)	 •				haponestolääkitys
•	 krooninen	helikobakteeri-infektio	 •				käytät	alkoholia	tai	tupakoit	säännöllisesti

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

Acetium® Kapseli
Acetium-kapselin sisältämä hitaasti liukeneva L-kysteiini 
sitoo mahalaukussa asetaldehydiä yhdisteeksi, joka poistuu 
elimistöstä ruuansulatuskanavan kautta.

•	 Asetaldehydi on alkoholiaineenvaihdunnan merkittävin välituote, 
jota  esiintyy myös elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen liittyy 
käymisprosessi (esim. alkoholijuomat, jogurtit, etikka, soijatuotteet, 
kotikalja ja sima)

•	 Käyttöohje: 1-2 kapselia juuri ennen ateriaa
•	 Normaaliruokailussa 1 kapseli riittää, mutta mikäli nautitaan 

alkoholia, suositellaan toisen kapselin ottamista yhden-kahden 
tunnin kuluttua.

Acetium® Imeskelytabletti
sitoo tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä alkoholinkäytön 
ja tupakoinnin yhteydessä ja lisää suun terveyttä. 
Säännöllisesti käytettynä, imeskele yksi tabletti joka kerta kun 
tupakoit,auttaa luopumaan tupakasta1. 

•	 Asetaldehydi on tupakansavun merkittävin karsinogeeni.
•	 Alkoholi ja tupakka yhdistettynä huonoon suuhygieniaan selittävät noin  

80 % suu-, nielu- ja ruokatorvisyövistä. Tupakka on lisäksi mahasyövän 
itsenäinen riskitekijä samoin kuin helikobakteeri-infektio ja sen tai  
autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastritti (hapoton maha) 2

1.Syrjänen, K., Eronen, K., Hendolin, P., Paloheimo, L., Eklund, C., Bäckström, A. and 
Suovaniemi, O. Slow-release L-cysteine (Acetium ) lozenge is an effective new method in 
smoking cessation. A randomized, double-blind, placebo-controlled intervention. Anticancer 
Res. 2017;37:3639-3648.
2. www.biohit.fi/lisatietoja - Verinäytteestä tehtävä GastroPanel® antaa diagnoosin mm. 
helikobakteeri-infektiosta ja atrofisesta gastriitista.
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Asetaldehydi on WHO:n luokittelema syöpävaarallinen yhdiste eli karsinogeeni, 
jolle altistut mikäli sinulla on jokin seuraavista:
•	 atrofinen	gastriitti	(hapoton	maha)	 •				haponestolääkitys
•	 krooninen	helikobakteeri-infektio	 •				käytät	alkoholia	tai	tupakoit	säännöllisesti

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

Acetium® Kapseli
Acetium-kapselin sisältämä hitaasti liukeneva L-kysteiini 
sitoo mahalaukussa asetaldehydiä yhdisteeksi, joka poistuu 
elimistöstä ruuansulatuskanavan kautta.

•	 Asetaldehydi on alkoholiaineenvaihdunnan merkittävin välituote, 
jota  esiintyy myös elintarvikkeissa, joiden valmistamiseen liittyy 
käymisprosessi (esim. alkoholijuomat, jogurtit, etikka, soijatuotteet, 
kotikalja ja sima)

•	 Käyttöohje: 1-2 kapselia juuri ennen ateriaa
•	 Normaaliruokailussa 1 kapseli riittää, mutta mikäli nautitaan 

alkoholia, suositellaan toisen kapselin ottamista yhden-kahden 
tunnin kuluttua.

Acetium® Imeskelytabletti
sitoo tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä alkoholinkäytön 
ja tupakoinnin yhteydessä ja lisää suun terveyttä. 
Säännöllisesti käytettynä, imeskele yksi tabletti joka kerta kun 
tupakoit,auttaa luopumaan tupakasta1. 

•	 Asetaldehydi on tupakansavun merkittävin karsinogeeni.
•	 Alkoholi ja tupakka yhdistettynä huonoon suuhygieniaan selittävät noin  

80 % suu-, nielu- ja ruokatorvisyövistä. Tupakka on lisäksi mahasyövän 
itsenäinen riskitekijä samoin kuin helikobakteeri-infektio ja sen tai  
autoimmuunitaudin aiheuttama atrofinen gastritti (hapoton maha) 2

1.Syrjänen, K., Eronen, K., Hendolin, P., Paloheimo, L., Eklund, C., Bäckström, A. and 
Suovaniemi, O. Slow-release L-cysteine (Acetium ) lozenge is an effective new method in 
smoking cessation. A randomized, double-blind, placebo-controlled intervention. Anticancer 
Res. 2017;37:3639-3648.
2. www.biohit.fi/lisatietoja - Verinäytteestä tehtävä GastroPanel® antaa diagnoosin mm. 
helikobakteeri-infektiosta ja atrofisesta gastriitista.
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EDUNVALVONTA

K yselyssä pyydettiin, että 
neuvottelut käynyt henkilö 
vastaisi kysymyksiin. Kyse
lyyn vastasi 71 prosenttia 

luottamusmiehistä ja 33 prosenttia 
yhteyshenkilöistä.

Luottamusmiesten tuli keskustella 
ensin farmaseuttisen henkilöstön 
kanssa työajan pidentämisen periaat
teista. Yhteinen näkemys oli helppo 
löytää 80 prosentissa. Hankalampi oli 
löytää yhteistä näkemystä tilanteissa, 
joissa apteekkari ei ollut halukas neu
vottelemaan lainkaan sekä tilanteissa, 
joissa henkilökunnalla oli useampi 
erilainen ehdotus. 

Apteekkari ja luottamusmies 
sopivat periaatteista
Pääsääntöisesti työajanpidennyksen 
työpaikkakohtaiset periaatteet sovit

tiin apteekkarin ja luottamusmiehen 
kesken (58 %) tai apteekkarin ja koko 
henkilökunnan kanssa (20 %). Jos 
työpaikalla on luottamusmies, tulee 
periaatteet sopia hänen kanssaan, ja 
jos luottamusmiestä ei ole, koko far
maseuttisen henkilöstön kanssa.

Vuosityöajan pidentämispöytä
kirjan mukaan työnantaja ja työn
tekijä sopivat kirjallisesti marraskuun 
loppuun mennessä esimerkiksi kehi
tyskeskusteluiden yhteydessä siitä, 
millä tavoin vuosittainen työajanpi
dennys toteutetaan seuraavana kalen
terivuonna. Avuksi tarjolla oli liittojen 
yhteinen lomake.

25 prosentissa nämä henkilö
kohtaiset keskustelut käytiin joko 
apteekkarin tai proviisorin kanssa. 
Muita toteuttamistapoja olivat koko 
henkilöstön ja työnantajan yhteinen 

TEKSTI MINNA HUHTA,  ARI RYTSY |  KUVAT JANI SÖDERLUND

Farmasialiiton verkkosivuilla www.
farmasialiitto.fi on apteekkilaisille 
kerätty kyselystä uusia tärppejä, jotka 
jokaisen kannattaa käydä lukemassa!

LIITON 

VERKKOSIVUILLA  

FARMASIALIITTO.FI  

on apteekkilaisille kerätty 

kyselystä uusia tärppejä, jotka 

jokaisen kannattaa käydä 

lukemassa!

Apteekkien työajanpidennyskysely:

Kiky-tunnit  
KOULUTUKSEEN JA 
HYVINVOINTIIN
Apteekkien luottamusmiehiltä ja yhteyshenkilöiltä 
kysyttiin keväällä, miten työajanpidennysneuvottelut 
sujuivat paikallisesti syksyllä 2016. 

Työpaikkakohtaiset periaatteet 
sovittiin apteekkarin ja koko 
henkilökunnan kanssa (20 % 
tapauksista).
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keskustelu tai työnantajan käymät 
keskustelut henkilöstöryhmittäin. 

66 prosenttia vastanneista kertoi, 
että jokainen sopi henkilökohtaisesti 
ja kirjallisesti omalla lomakkeellaan 
työajan pidennyksen toteuttamisesta 
ja että myös erillisiä muistioita ja 
pöytäkirjoja asian dokumentoimiseksi 
tehtiin. Pääsääntöisesti koko työyhtei-
sölle on tullut samanlainen toteutta-
mistapa. 16 prosenttia vastasi, että on 
erilaisia malleja toteuttamistavasta, 
ja 5 prosenttia vastasi, että teknisillä 
työntekijöillä on erilainen toteutta-
mistapa.

Kouluttautumista ja liikkumista
Apteekeissa oltiin luovia,  ja monen-
laisia toteuttamistapoja keksittiin. 

Ylivoimaisesti suosituin keino 
(68 %) oli käyttää työajan pidennys-
tunteja kouluttautumiseen työajan 
ulkopuolella. Tähän on saatettu käyt-
tää koko pidennys tai osa siitä. 

Seuraavaksi suosituin keino oli työ-
hyvinvointiin käytettävä aika (40 %), 
jota on käytetty myös kokonaan tai 
osittain. Liikkumaan on lähdetty joko 
yksin tai yhdessä lisäten näin työhyvin-
vointia ja apteekin tuottavuutta. 

KYSELYSTÄ  
POIMITTUA 
”Apteekkari ei halunnut neuvo
tella luottamusmiehen kanssa, ja 
apteekkari kokosi koko henkilö
kunnan keskustelemaan, mutta lo
pulta hän sanelï, kuinka tehdään.”

”Oli vaikea saada mielipiteitä, 
koska asia oli monelle vaikea
selkoinen.”

”Ehdotuksia ei tullut, ainoastaan 
narinaa ja valituksia.”

”Mielestäni työajanpidennys on 
turha, ei paranna työllisyyttä.”

”Nyt kaikki ovat innostuneita 
koulutuksista!”

”Meillä väheni henkilökunta ja 
samalla piteni työaika. Väsyttää ja 
virheitä tulee.”

”Meillä on asiat hyvin, koska meil
lä on hyvä työnantaja.”

Työpaikkakohtaiset periaatteet sovittiin apteekkarin ja 
luottamusmiehen kesken (58 % tapauksista).

Suosituin keino (68 % tapauksista) 
oli käyttää työajan pidennystunteja 
kouluttautumiseen työajan ulkopuolella.

Kolmanneksi eniten käytettiin 
jakson työajan pidentämistä osana 
ratkaisua.  Loppuosa on saattanut 
koostua vaihdellen koulutuksesta, vir-
kistyksestä, liikunnasta, työyhteisön 
palavereista tai jostain muusta paikal-
lisesti sovitusta. On myös sovittu työ-
ajanpidennyksen osittaisesta toteut-
tamisesta. Tällöin vain osa ajasta, 
esimerkiksi yksi arkipyhä tai osa 
tunneista, on tehty työnä, eikä lop-
puja tunteja tarvitse tehdä tai tunteja 
on sovittu kertyvän ”tuplana”, kun 
tehdään lisätöitä sairaustapauksissa. 

Ylivoimaisesti  
suosituin keino oli  

käyttää  työajan  
pidennystunteja  

kouluttautumiseen 
 työajan  

ulkopuolella.
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Osa oli sopinut paikallisesti paremmin 
ja jättänyt koko työajanpidennyksen 
toteuttamatta kokonaan.

Kolmannes  
tyytyväisiä neuvotteluihin
Vastanneista 33 prosentin mielestä 
paikalliset neuvottelut menivät aika 
hyvin tai hyvin, ja loput olivat sitä 
mieltä, että neuvotteleminen oli aika 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. Opette
lemista on varmasti kuitenkin puolin 
ja toisin. Luottamusmiehille onkin 
tarjolla neuvottelutaidon ja paikalli
sen sopimisen koulutusta, josta saa 
varmasti hyviä oppeja neuvotteluihin. 
Se, että osa työnantajista eikä välttä
mättä työntekijöistäkään halua sopia 
paikallisesti mitään, on haaste. 

Vastanneista 14 prosenttia kertoi, 
että työnantaja ei neuvotellut lain
kaan ja ilmoitti yksipuolisesti perä
laudan käytöstä. Se on harmillista, 
koska paikallisen neuvottelun tueksi 
oli tehty yksiselitteiset ohjeet.  

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON apteekissa vuosityöajan 
pidentämisessä huomioitiin henkilöstön ehdo-
tukset ja toiveet. Paikallisen sopimisen kautta 
saavutettu lopputulos lisää tuottavuutta sekä 
työntekijöiden hyvinvointia.

Kuopion torin kupeessa sijaitseva Itä-Suo-
men yliopiston apteekki on suuri alan toimija, 
joka palvelee asiakkaitaan päivittäin aamukah-
deksasta iltakymmeneen. Apteekki työllistää 
merkittävän määrän paikallisia farmasia-alan 
ammattilaisia, mikä asetti omat haasteensa neuvot-
telujen käytännön toteutukselle. 

Apteekkari, luottamusmiehet, henkilöstöproviisori ja teknisten edus-
taja sopivat yhdessä pääperiaatteet. Luottamusmies ja varaluottamus-
mies tiedottivat niistä henkilökuntaa. Jokainen työntekijä kävi allekir-
joittamassa henkilökohtaisen työajanpidennyspöytäkirjan ja sopimassa 
työajanpidennyksen toteuttamistavoista henkilöstöproviisorin kanssa.

Itä-Suomen yliopiston apteekki ei halunnut käyttää niin sanottua 
perälautamallia, jossa työajanpidennys tehdään tasaisesti kaikille 
jaksoille. Henkilökunnalta tuli hyviä ideoita siihen, kuinka kikyä voisi 
käytännössä toteuttaa. Myös henkilöstöproviisori oli isossa roolissa, 
kun henkilökunta halusi lisäinfoa kiky-asiasta.

Joustavat ratkaisut parantavat yhteisöllisyyttä
Itä-Suomen yliopiston apteekissa farmaseuttisen henkilöstön työ-
ajanpidennyksen toteuttamiseen valittiin useampia eri tapoja, joita 
ovat esimerkiksi liikunta, plustuntien käyttö, koulutus ja työnteko.

 Apteekkari Jouko Savolainen korostaa ratkaisun helpottavan kikyn 
toteuttamista, sillä apteekissa työskentelee erilaisia ihmisiä erilaisissa 
työtehtävissä ja erilaisissa elämäntilanteissa. 

– Työajan pidennystä on mahdollista käyttää muun muassa kou-
lutukseen ja liikuntaan. Esimerkiksi liikunnassa lähdemme siitä, että 
kokoamme riittävän ison porukan ja liikumme yhdessä. Tällä haemme 
myös työpaikan sisäistä yhteisöllisyyttä, hän sanoo.

Itä-Suomen yliopiston apteekissa farmaseuttinen henkilökunta 
suunnittelee ja toteuttaa itse työajanpidennykseen liittyvät liikunta-
tuokiot. Tähän mennessä on käyty jo kävelemässä, lenkkeilemässä ja 
frisbeegolfaamassa.

Valinnanvapaus saa kiitosta luottamusmieheltä
Rakentavassa ilmapiirissä käydyistä neuvotteluista kertoo se, että 
Itä-Suomen yliopiston apteekissa perälautamallia ei otettu ollen-
kaan käyttöön farmaseuttisen henkilöstön kohdalla. Työajanpiden-
nystuntien osalta puolestaan sovittiin, että miinustunnit siirretään 
työaikapankkiin. Luottamusmies Heidi Katainen uskoo henkilöstön 
vaikuttamismahdollisuuksien tehneen kikystä monelle apteekin far-
maseuttiselle työntekijälle vähemmän epämiellyttävän asian.

– Kuopiossa on tarjolla yritysten tarjoamaa iltakoulutusta, mihin voi 
nyt osallistua työajanpidennyksen puitteissa. Liikuntavaihto ehtokin on 
hyvä juttu, sillä sen avulla pääsee tapaamaan muuten ehkä harvemmin 
nähtäviä työkavereita, summaa Katainen.  

Myös Savolainen on tyytyväinen saavutettuun lopputulokseen.
– Yhdessä mietitty ja molempien osapuolien näkökulmasta sovelias 

ratkaisumalli on aina paras. Tällöin kaikilla on oikeutetusti tunne, että 
mielipiteillä on merkitystä ja että olemme kaikki samassa veneessä, 
hän kiteyttää. 

Kikyä hyvässä hengessä

Jos apteekissanne ei 
ole luottamusmiestä tai 
olet ensimmäistä kertaa 

sopimassa työajanpi-
dennyksestä, kannat-
taa lukea jäsensivuilta 
yhdessä sovitut ohjeet 
ja luottamusmiesten 
antamat tärpit viime 

syksyltä!

14 prosenttia kertoi, ettei työnantaja 
neuvotellut lainkaan ja ilmoitti yksipuolisesti 
perälaudan käytöstä. 

28 FARMASIA  5 2017



It would probably be fair to say that Pharmad-
anmark up till now hasn’t felt the need to get 
deeply involved internationally. Sure, we have 
always participated in the anual FIP Congress 

(International Pharmaceutical Federation) which 
has given us the opportunity to follow the changing 
role of the pharmacies and pharmacists on a global 
level. We have also very much enjoyed collaborat-
ing with our Nordic colleges in Nordisk Farmaceut 
Union (NFU). Though most of Pharmadanmark’s 
members do not work in pharmacies, we face some 
of the same challenges as the other Nordic associa-
tions. We have also very much enjoyed collaborat-
ing with our Nordic colleges in Nordisk Farmaceut 
Union (NFU).

A couple of months ago I was also part of the 
Danish delegation for EAHP (European Association 
of Hospital Pharmacists) on Malta – the largest 
European convention on hospital pharmacy. This 
was the first time a member of our Executive Com-
mittee participated, and it is a sign of our growing 
international commitment. EAHP is increasingly 
working politically to promote clinical pharmacy. 
Because of that, Pharmadanmark must be present 
there.

But focus for Pharmadanmark has been on devel-
oping new and improved services for our members. 
Of course, we have also put much emphasis on 
important domestic challenges, e.g. strengthering 
the role of our members in the Danish health care 
system. Recently pharmasists were asked to conduct 
medicine talks. We consider that a major break-
through for better use of the competences of our 
members.

HOWEVER, we do realize that international coop-
eration is becoming increasingly important. Many of 
our members work in the pharmaceutical industry, 
which is by definition international and global. Many 
members will also at some point in their career be 
working abroad, and Phar-
madanmark can give better 
advice to members about 
working abroad by tapping 
into the knowledge of for-
eign trade unions.

I also believe that 
international cooperation 
is very much needed in 
order to promote the role 
of pharmacists and other 
pharma professionals 
in the health care sector 
around Europe. They can – 
and should – play a much 
bigger role and must seize 
the exciting opportunities. The struggle against anti-
biotic resistance is one example of that. Already in 
2015, the member organizations of NFU agreed on a 
common effort in that field. 

It is worth considering if we as profession would 
benefit from creating a new international organiza-
tion uniting us all – working for the common goal of 
promoting our profession and for safer and better 
use of medicine.

Rikke Løvig Simonsen, chairman, Pharmadanmark 
— The Association of Professionals in Pharmaceuti-
cal Sciences

KOLUMNI

International commitment is 
growing in importance

I also 
believe that 
international 
cooperation 
is very much 
needed.
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KOULUTUS POHJOIS-EUROOPASSA

  Farmasian opinnot 

antavat laajan 
       pätevyyden

Farmasistien koulutusohjelmissa on eroja ja yhtäläisyyksiä 
Pohjoismaissa. Tanskassa ja Islannissa vain maisteritutkinnon 
suorittaneet saavat virallisen luvan toimia alalla.

K uten Suomessa, myös 
Ruotsissa farmasian alalla 
työskentelee niin kandidaa-
tin- kuin maisterintutkin-

non suorittaneita.
Suomessa farmaseutin opinnot 

antavat pätevyyden työskennellä 
millä tahansa farmasian osa-alueella. 
Viime vuosina valinnaisuutta perus-
koulutuksessa on lisätty: opiskelija 
voi itse valita opintopolkuja oman 
kiinnostuksensa mukaan. Tavoitteena 
kuitenkin on, että jatkossa kaikki val-
mistuvat farmaseutit saavat opinto-
jensa aikana LHA-pätevyyden. Tähän 
mennessä pätevyyden on voinut hank-
kia työn ohessa lisäkoulutuksena.

Ruotsissa on Suomen tapaan lisätty 
opintojen vapaavalintaisuutta viime 
aikoina. Lisäksi Ruotsissa sairaalafar-
masisteina työskenteleviltä vaaditaan 
kliinisen farmasian erikoisopinnot.

Norjassa kliininen  
farmasia ainoa lisäkoulutus
Myös Norjassa farmasian tutkinto on 
kaksiportainen. Osassa yliopistoista 
voi opiskella vain kandidaatiksi asti. 
Norjassa ei maisteriopinnoissa valita 
erikoistumislinjaa, vaan erikoistu-
minen liittyy ainoastaan graduai-

heen valintaan. Esimerkiksi Oslon 
yliopistossa (Universitetet i Oslo) voi 
opiskella maisteriksi asti, ja viisivuo-
tisen koulutuksen neljännen vuoden 
viimeisellä opintojaksolla opiske-
lijoilla on mahdollisuus opiskella 
ulkomailla. Yhteistyötä ja oppilas-
vaihtoa on tanskalaisten, ruotsalais-
ten, suomalaisten, ranskalaisten ja 
italialaisten yliopistojen kanssa. 

Kliinisen farmasian erikoisopinnot 
ovat ainoa yliopistotasoinen farma-
sian alan lisäkoulutus Norjassa.

Tanskassa ja Islannissa  
vaaditaan maisterintutkinto
Tanskassa farmasiaa voi opiskella 
Kööpenhaminan yliopistossa sekä 
Etelä-Tanskan yliopistossa Odensessa. 
Kandidaatinopinnot jatkuvat kaksi-
vuotisella maisteriohjelmalla. 

Erityisiä jatkokoulutuksia ei ole, 
mutta lääketeollisuudessa Qualified 

TEKSTI LAURA KOSONEN |  KUVAT ISTOCKPHOTO

Kliinisen farmasian 
erityisopinnot ovat 

ainoa yliopistotasoinen 
farmasian alan lisä-
koulutus Norjassa. 

Person (GP) -tehtävissä työsken-
televien tulee osallistua vuosittain 
GMP-laatujärjestelmään liittyvään 
seminaariin, konferenssiin tai kurssi-
tilaisuuteen.  

Myös Islannissa laillistettuna farma-
sistina työskentelyyn vaaditaan maiste-
rin tutkinto. Opinnot sisältävät paljon 
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NÄIN VIROSSA
VIROSSA farmaseutiksi voi opiskella ter-
veydenhuoltoalan ammattikorkeakoulussa 
(Tallinna Tervishoiu Kõrgkool). Opinnot kes-
tävät kolme vuotta, joista kuusi kuukautta on 
apteekkiharjoittelua. 

Proviisoriksi voi opiskella Tarton yliopiston 
farmasiainstituutissa (Tartu Ülikooli farmaat-
sia instituut). Viisivuotiset opinnot tähtäävät 
maisteritutkintoon.

Virossa on noin 780 farmaseuttia ja 950 
proviisoria. Suurin osa heistä työskentelee 
apteekissa. Toimipisteitä on noin 500, mikä 
on paljon suhteutettuna väkilukuun, 1,3 
miljoonaan. Työpaikkoja on myös lääkkeiden 
tukkumyyntiyrityksissä, lääketeollisuudessa tai 
laboratorioissa.

laboratoriotyöskentelyä, ja tämän 
osaamisen painottaminen näkyy osal-
taan maan lääketeollisuuden kehitty-
misenä ja kasvuna.

Viime vuonna Islannissa käyn-
nistettiin uudentyyppinen kliinisen 
farmasian lisäkoulutus jo valmistu-
neille. Koulutus suoritetaan kolmen 
vuoden aikana työskentelyn ohessa 
sairaalassa.  
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SUOMEN
ELÄINLÄÄKÄRIT

2017
FINLANDS

VETERINÄRER

Apteekin eläinlääkintä 
13.12.2017

Messukeskus, Helsinki

Ohjelma klo 9.30 – 18.00
Tilaisuuden avaus, ELL, farmaseutti Mikko Turku, Evira

Katsaus koira yleisimpiin ihosairauksiin,  
ELL Riitta Seppänen, HY Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Haavanhoito, johtava eläinlääkäri, ELT Katariina Thomson, 
Pieneläinsairaala, Yliopistollinen eläinsairaala

Vanheneva lemmikki, eläinlääkäri, cVMA (certified 
Veterinary Medical Acupuncturist), MSc (kotieläinten 
ravitsemustiede) Noora Sjögren

Mitä ruokaa sairaalle koiralle?, Noora Sjögren

Vuodenvaihteen riskit lemmikeillä,  
Vastaava eläinlääkäri, ELT Mari Vainionpää,  
Eläinlääkäriasema Askel Oy

Osallistumismaksu on 265 € ilmoittauduttaessa  

6.10. -26.11. tai 340 € 26.11. jälkeen ilmoittautuville. Hinta sisältää pääsyn 

Eläinlääkäripäivien näyttelyyn ja lounasluennoille 13.-15.12. 

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Ilmoittautumiset ja tilaukset: 

www.fennovet.fi tai puh. 09 7745 4819.

13.12. ilmestyy yli 1500 Suomessa laillistetun eläinlääkärin 
tiedot sisältävä matrikkeli. Tilaa kirja verkkokaupasta tai osta 
Eläinlääkäripäiviltä Fennovetin osastolta. 

Ennakkotilaushinta 59 € (sis. alv. 10 %) on voimassa 15.12. asti. Hinta 
16.12. alkaen 69 €. Mahdolliset toimituskulut lisätään hintaan.

Ennakkohinta 

59 €

Suomen eläinlääkärit 2017



PUHEENAIHE
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ  |  KUVAT ISTOCKPHOTO
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APUA 
unettomalle

Unilääkkeiden käyttö on vähenemässä, 
mutta neuvontaa tarvitaan edelleen. Myös 

lääkkeettömät vaihtoehdot tulisi 
ottaa apteekissa huomioon. 
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uoreen väitöskirjatutkimuksen 
mukaan unettomuudesta kärsivät 
ovat keskenään eriarvoisessa ase-
massa asioidessaan apteekeissa unet-
tomuuteensa vuoksi. Palvelun laatu 
riippuu farmaseuttien osaamisesta ja 
motivaatiosta tehdä yhteistyötä asiak-
kaan kanssa. 

− Toimintatavat eivät ole yhtenäi-
siä, vaikka kaikkien apteekin asiakkai-
den pitäisi olla tasa-arvoisia ja oikeu-
tettuja samanlaiseen, laadukkaaseen 
palveluun. Osa farmaseuteista on 
perehtynyt enemmän unettomuu-
den hoitoon, osalla oli tutkimukses-
sani puutteita unettoman asiakkaan 
 farmaseuttisessa hoidossa, toteaa 
proviisori, FaT Sirpa Regina.

Eettistä kyselytutkimusta
Reginan sosiaalifarmasia-alan 
 väitöstyö ilmestyi viime kesänä. Pää-
tavoitteena oli tuoda esiin avohoidon 
apteekeissa työskentelevien farma-
seuttien näkemyksiä, kokemuksia ja 
käytäntöjä liittyen työikäisten unetto-
muuteen ja sen hoitamiseen.

− Lisäksi pyrin selvittämään, 
miten tärkeänä farmaseutti koki 
apteekin roolin unettomuuden hoi-
dossa. Tiedustelin myös, millaista 
lääkkeetöntä neuvontaa farmaseutit 
antoivat asiakkaille unettomuuden 
itsehoitovalmisteiden suosittelun 
yhteydessä. Yhtenä osatavoitteena 

oli löytää mahdollisia unettomuuden 
hoidon kehittämiskohteita aptee-
keissa.

Laadullisessa tutkimuksessa nou-
datettiin eettisiä periaatteita. Farma-
seutteja informoitiin sähköpostitse ja 
sähköisiin kyselyihin vastattiin linkin 
välityksellä. Tutkimukseen osallistu-
neet farmaseutit jäivät nimettömiksi.

Trendi alaspäin
Attendon ylilääkärin Helena Liiran 
mukaan unilääkkeiden käytössä 
ollaan menossa parempaan suuntaan. 
Myös Kelan lääketilasto kertoo laske-
vasta trendistä: muun muassa tsopik-
lonin ja tematsepaanin käyttö on liki 
puolittunut kymmenessä vuodessa.

− Ongelma on ollut terveyden-
huollon ammattilaisten tiedossa 
ja siihen on puututtu. Myös moni-
ammatillinen yhteistyö on vaikut-
tanut lääkehoidon vähenemiseen. 
Lääkärikunta tiedostaa, että bentso-
diatsepiineilla voi tehdä potilaalle 
karhunpalveluksen.

Esimerkiksi noin 8 000 lääkärin 
Facebook-ryhmässä käydään Liiran 
mukaan aktiivista keskustelua, jossa 
unettomuus ja sen hoito nousevat 
tavan takaa esiin. Uutta tietoa jae-
taan, ja myös lääkkeettömistä vaihto-
ehdoista vaihdetaan mielipiteitä. 

Toimiessaan dosenttina Helsingin 
yliopiston lääketieteellisessä tiede-
kunnassa Liira oli vastaväittäjänä 
Reginan väitöskirjatutkimuksessa.

Puutteita  
itsehoitoneuvonnassa
Tutkimuksen mukaan 
apteekkia ei välttämättä 
pidetty ensisijaisena avun-
tarjoajana unettomuuden 
hoidossa, vaan farma-
seuttien mukaan muulla 
terveydenhuollolla on vah-
vempi rooli. Hieman yli puolet 
vastanneista ilmoitti luottavansa 

T
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omatoimiseen hoitoon. He kannatti-
vat muun muassa elämäntapamuu-
toksia ja muita unen huoltoon liittyviä 
tekijöitä.

Lisäksi vain murto-osa farmaseu-
teista oli kertonut asiakkaalle muista 
kuin unihuoltoon liittyvistä unetto-
muuden hoito-ohjeista.

− Esimerkiksi unirajoitemenetel-
mää ei otettu lainkaan esille ja uniär-
sykemenetelmä jäi vähälle huomiolle, 
vaikka niistä olisi helppo kertoa asiak-
kaille, pohtii Regina.

Lääkkeettömät vaihtoehdot kiin-
nostavat myös lääkäreitä: Liiran 
mukaan esimerkiksi liikunnan, ravit-
semuksen ja elämänhallinnan kysy-
myksiä kartoitetaan yhdessä unetto-
man kanssa.

− Harvoin potilas tulee hakemaan 
pelkkää lääkereseptiä, vaan hän 
haluaa keskustella unettomuudes-
taan. Toiminnallisia uniongelmia voi 
hoitaa muutoinkin kuin lääkkeillä. 

Unettomuutta on monenlaista, ja 
sitä voidaan tutkia. Jo tutkimuskin voi 
olla pätevää hoitoa.

Farmaseuttien lääkkeetön neuvonta 
ei ole itsehoitovalmisteiden yhteydessä 
itsestäänselvää. Reginan mukaan neu-
vonta on niin määrältään ja sisällöl-
tään kuin laadultaankin erilaista.

− Puutteita oli muun muassa siinä, 
että apteekin itsehoitopuolella vain 
osa farmaseuteista tiedusteli aina 
asiakkaan unettomuuden syytä. Jos 
syynä on polvikipu, siihen ei mela-
toniini auta. On ongelmallista, jos 
unettomuuden taustaa ei selvitetä. 
Parantamisen varaa on.

Moniammatillinen  
yhteistyö on 
vaikuttanut 
lääkehoidon 

vähenemiseen. 
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Liikunnan, ravitsemuksen ja 
elämänhallinnan kysymyksiä 

kartoitetaan yhdessä unettoman kanssa.

Tottumis- ja riippuvuusriskit esiin
Unilääkkeiden käyttöä ei ole syytä 
tuomita, sillä joillekin ne ovat 
lyhytaikaisesti tarpeen hoidettaessa 
tilapäistä ja toimintakykyä haittaavaa 
unettomuutta. Apteekissakin löytyy 
ymmärrystä.

− Yksikään tutkimukseen osallis-
tuneista farmaseuteista ei maininnut, 
ettei unilääkkeitä saisi käyttää mis-
sään tapauksessa. Osassa vastauksissa 
suhtauduttiin kriittisesti, mutta todet-
tiin silti lääkkeilläkin olevan oma 
paikkansa unettomuuden hoidossa.

Tosin Regina myös havaitsi tut-
kimusta tehdessään, että aina ei 
ymmärrystä unilääkkeisiin tai unetto-
muuteen riittänyt.

− Ei tiedetty, mistä unetto-
muudessa on kyse, eikä asiakkaan 
ongelmaa nähty. Aina ei välttämättä 
ymmärretty, missä tilanteessa ihmi-
nen painiskelee. Farmaseutin omat 
arvot saattoivat vaikuttaa kriittiseen 
suhtautumiseen.

Tutkimuksessa unilääkkeillä 
tarkoitettiin bentsodiatsepiineja ja 
Z-lääkkeitä. Farmaseuttien mukaan 
unilääkeriippuvuus on yleistä ja 
kehittyy helposti. Asiakaspalvelu-
tilanteet voitiin kokea haastaviksi 
ja myös väärinkäytön mahdollisuus 
ongelmalliseksi.

− Neljäsosa vastaajista kertoi 
ensimmäistä kertaa unilääkettä 
hakevalle asiakkaalle mahdollisesta 
toleranssin kehittymisestä. Viidesosa 
otti esiin riippuvuuden ja kertoi myös, 
miten siltä voi välttyä. Vastaajien ylei-
sellä lääkeneuvonnalla oli kuitenkin 
mahdollista vähentää tottumis- ja 
riippuvuusriskiä, toteaa Regina.
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Unettomuuden Käypä hoito -suosituksessa tavoitteena on 
yhtenäistää unettomuuden diagnostiikkaa ja syiden selvittä-
mistä, hoitoa ja hoidon porrastusta, unettomuuden vaikutusten 
arviointia sekä unettomuuden ehkäisyä.

Päivitetyssä suosituksessa todetaan, että unettomuutta tulisi 
hoitaa kaikkialla terveydenhuollossa, siten myös apteekeissa. 
Lisäksi korostetaan lääkkeettömiä vaihtoehtoja unettomuuden 
hoitoon. Esimerkiksi uni-valvepäiväkirja on saatavilla suosituksen 
yhteydessä.

Proviisori, FaT Sirpa Reginan mukaan Käypä hoito -suosituk-
set sekä Terveysportti-tietokanta ovat ammattilaisten tärkeim-
mät lääkehoidon tietokanavat.

Kuitenkin vuonna 2010 tehdyn suomalaiskyselyn mukaan 
hieman alle puolet farmaseuteista oli tutustunut unettomuuden 
Käypä hoito -suositukseen, vaikkakin suurimmalle osalle unetto-
muuden lääkkeettömät hoidot ja ohjeet olivat tuttuja.

− Lääkärien ja farmasistien paikallisen yhteistyön lisäksi voitai-
siin järjestää yhteisiä koulutustilaisuuksia unettomuuden Käy-
västä hoidosta samalla tavoin kuin on toteutettu Kansallisessa 
allergiaohjelmassa, toteaa Regina tutkimuksessaan.

Uutta päivityksessä:
• Unettomuusoire on erotettava sairausasteisesta, hoitoa vaati-

vasta unettomuushäiriöstä.
• Pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa parhaat tulokset saa-

daan kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä.
• Bentsodiatsepiinien ja samankaltaisten unilääkkeiden jatkuva 

käyttö on harvoin aiheellista.
• Yli 60-vuotiailla unilääkkeen pitkäaikaiskäytön haitat ovat 

hyötyjä suurempia.
• Raskauteen, vaihdevuosiin, kipuun ja uniapneaan liittyvästä 

unettomuudesta on lisätty tietoa, myös lääkehoidon määrää-
misestä ja unilääkkeiden vaikutuksesta ajokykyyn.

Keskeistä suosituksessa:
• Lyhytaikaisen, tilapäisen lääkehoidon vaihtoehtoja ovat bent-

sodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet, mielialalääkkeet 
pieninä annoksina sekä melatoniini.

• Unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö akuutin unettomuuden hoi-
dossa on harvoin aiheellista.

• Pitkäaikaiseen unettomuuteen suositellaan ensisijaisesti mie-
lialalääkkeitä, joilla on väsyttävä vaikutus. Pitkäaikaishoidossa 
suositaan kognitiivista terapiaa ja huolehditaan perussairauk-
sien hoidosta.

• Unenhuolto eli unirytmistä, terveellisistä elämäntavoista ja 
suotuisista nukkumisoloista huolehtiminen on tärkeä osa lääk-
keetöntä hoitoa. 

Käypä hoito 
työkaluksi

Liira lähtisi unettoman lääkkeelli-
sessä hoidossa suosittelemaan ensin 
pieniannoksista masennuslääkettä, 
kuten mirtatsapiinia tai melatoniinia. 
Itsehoidossa melatoniini voi auttaa 
uni-valverytmin häiriöihin, ja myös 
väsyttävä antihistamiini voi tepsiä.

Apteekki tiedonjakajana
Liiran mukaan ajan salliessa aptee-
kissa olisi hyvä keskustella unetto-
muudesta asiakkaan kanssa. Kun 
moniammatillisesti annetaan saman-
laista neuvontaa, saadaan myös posi-
tiivisia tuloksia. Tieto ja ymmärrys 
unesta auttavat niin terveydenhuollon 
ammattilaisia kuin unettomuudesta 
kärsiviä.

− Farmaseutti voi esimerkiksi 
kysyä, onko asiakas saanut ohjeita 
lääkkeettömään hoitoon. Terveyskir-
jastosta löytyy unettomuuden hoito-
ohjeita, joista voisi koota tiiviimpää 
ohjeistusta itsehoitomenetelmistä. 
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Vaikka apteekin tehtävä olisi myydä 
lääkkeitä, se voisi profiloitua myös tie-
donjakajana hyvän palvelun lisäksi.

Reginan mukaan hyvä työkalu far-
masisteille olisi uni-valvepäiväkirja, 
jota ei vielä hyödynnetä rutiininomai-
sesti apteekkien itsehoito-osastoilla. 
Se toimisi muistilistana myös unet-
tomalle sekä parantaisi apteekin ja 
lääkärin välistä yhteistyötä.

− Jos asiakasta ohjataan lääkäriin, 
hänellä olisi täytetty päiväkirja muka-
naan vastaanotolla.

Palvelukirjo laajemmaksi?
Australiassa on tutkittu apteekin 
henkilökunnan osallistumista bentso-
diatsepiinilääkitysten vähentämiseen 
ja lopettamiseen. Se onnistui moni-
ammatillisena yhteistyönä.

− Suomalaisapteekeissa voitai-
siin yhtä hyvin farmasistivetoisesti 
auttaa asiakasta vähentämään ja 
lopettamaan unilääkkeiden käyttöä. 
Lääkärin ei tarvitse olla ainoa taho, 

joka puuttuu ongelmaan. Malli olisi 
siirrettävissä Suomeenkin, jos vain 
halukkuutta ilmaantuisi.

Reginan mukaan australialais-
apteekeissa on myös kokeiltu kou-
lutettujen farmasistien toteuttamaa 
uniärsyke- ja unirajoitemenetelmää. 
Tulos oli lupaava: apteekissa pys-
tyttiin onnistuneesti opastamaan 
unettomia asiakkaita hyödyntämään 
behavioraalisia hoitomenetelmiä.

Interventio sisälsi tapaamisia sekä 
kirjallista materiaalia, kuten unipäi-
väkirjan. Farmasistit hyödynsivät 
myös testiä, jolla määriteltiin unetto-
muuden vaikeusastetta sekä hoidon 
onnistumista.    

Apteekin roolia on pyritty laajenta-
maan unihäiriöiden seulontaan sekä 
Sveitsissä että Australiassa. Asiak-
kaat olivat tyytyväisiä seulonta- ja 
neuvonta palveluun.

− Jotta apteekin palveluja pys-
tyttäisiin laajentamaan, tarvitaan 
muutosta asiakkaiden asenteisiin sekä 

farmasistien kouluttautumista. Tut-
kimuksissa farmasistit ovat kokeneet 
itsensä päteviksi tarjoamaan myös 
muita palveluja, mutta nykyisen työ-
määränsä rajoittavan toimenkuvan 
laajentamista.

Koulutus tarpeen
Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin 
viidellä sähköisellä kyselyllä keväällä 
2013. Regina toteaa neljässä vuo-
dessa tapahtuneen paljon koulu-
tuksellista kehitystä. Hän kiittelee 
muun muassa Farmasian Päiviä, joilla 
uniasioita on nostettu viime vuosina 
esiin.

− Myös Lääkehoidon päivän 
kaltaisilla teemapäivillä on oma paik-
kansa. Ne toimivat ammatillisen kou-
lutuksen lisäksi farmasistien lääke-
neuvontaan liittyvinä herättelijöinä.

Väitöstyössä ei tutkittu koulu-
tusta, mutta Reginan mukaan sille on 
selvästi tarvetta. Koulutusta tarvi-
taan unettomuuden lääkkeettömistä 
hoidoista sekä hoitovaihtoehdoista ja 
niitä tarjoavista tahoista, mutta myös 
lääkeneuvonnan sisällöstä.

− Apteekeissa voisi rohkeasti 
mennä mielenterveyden puolelle. 
Meillä on jo astmaan, diabetekseen ja 
sydäntauteihin perehtyneitä farma-
seutteja, yhtä hyvin voisi olla uniosaa-
jia. Samalla vahvistuisi farmasistien 
ammatti-identiteetti unettomien 
asiakkaiden avuntarjoajina.

Lisäkouluttautumisen myötä 
apteekissa ymmärrettäisiin 
unettomuutta, sen 
hoitoa ja unettomia 
vielä paremmin. 
Näin apteekkien 
vastuuta unetto-
muuden hoidossa 
voitaisiin lisätä ja 
keventää samalla 
muun terveyden-
huollon taakkaa. 

Hyvä työkalu farmasisteille  
olisi uni-valvepäiväkirja, jota  

ei vielä hyödynnetä rutiininomaisesti 
apteekkien itsehoito-osastoilla. 

38 FARMASIA  5 2017



FARMASIA  5 2017  39 

Terveysportin sovellukset  
tehokäyttöön apteekin  
asiakastilanteissa
Terveysportin lukuisat tietokannat tukevat apteekkityötä. Lääkityksen kokonais arvio 
edistää turvallista lääkehoitoa sekä opastaa vaihtoehtoisten ja turvallisempien lääkkei-
den käyttöön erityisesti iäkkäillä ja monisairailla potilailla. Duodecim lääketietokanta 
on täydentynyt uudella osiolla, Vanhus ja lääke. Sen avulla voi nopeasti tarkistaa 
uutta lääkettä määrätessä lisääkö lääke haittakuormaa vanhukselle tai onko joku jo 
käytössä oleva lääke mahdollisten haittojen osalta erityisen hankala.

Olemme mukana myös Farmasian Päivillä  
– tervetuloa osastolle 2a36!

Tietoa tiskiin -työpajassamme keskitytään erityisesti eri lääketietokantoihin sekä  
lääkärin tietokantojen tehokkaaseen käyttöön.
 
Pe 17.11. klo 11-13
La 18.11. klo 13-15



HYVÄ ESIMERKKI

Rohkea ja kokeileva asenne

vie suomalaista 
teollisuusfarmasistia 

ETEENPÄIN
Suomalainen farmasian koulutus ei ole 
enää automaatti kansainväliselle uralle 
lääketeollisuuden parissa. 

Jatkuva vuoropuhelu yliopisto
maailman ja teollisuuden 
välillä on välttämätöntä, jotta 
suomalainen farmasian yliopis

tokoulutus ja osaaminen pystyvät vas
taamaan kansainvälisen työelämän 
tarpeisiin myös tulevaisuudessa. 

Näin arvioi proviisori Anni Svala, 
joka valittiin viime toukokuussa 
toiselle kaudelle Euroopan teollisuus
farmasistien kattojärjestön Euro
pean Industrial Pharmacists Groupin 
(EIPG) hallitukseen vastaamaan alan 
koulutuksesta ja urakehityksestä.

Aasia ajaa koulutuksessa ohi
Vaikka suomalaisten teollisuusfarma
sistien koulutuksen tuoma kilpailuetu 
kansainvälisessä lääketeollisuudessa 

TEKSTI MINNA PERNAA  |  KUVAT JUHO KUVA
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Pieni markkina-alue
Lääketeollisuus on hyvin pitkälle 
kansainvälistä ja kansainvälisyys on 
osa kaikkien teollisuusfarmasistien 
arkea. Suomalainen kivijalka alalla 
on Orion, mutta käytännössä kaikki 
teollisuusfarmasistit työskentelevät 
kansainvälisten lääketeollisuuskon
sernien tytäryhtiöissä tai lääketeol
lisuudelle palveluja tarjoavissa 
orga nisaatioissa. Maailmanlaajuisesti 
Suomen ja koko Euroopan lääketeol
lisuus ja markkinaalue on kuitenkin 
varsin pientä.

Maailmalla selvä painopistealue on 
Aasia ja sen alati kehittyvät mark
kinat, jossa länsimaalaistuminen 
sekä elintason nousu ovat tuoneet 
mukanaan markkinoiden laajenemi
sen. Työtä on valunut Aasiaan muun 
muassa ulkoistuksen muodossa. 
Esimerkiksi kliiniset lääketutkimukset 
ovat muualla vähenemässä. 

– Lääketeollisuuden puolella työ
paikkoja on jopa menetetty Suomessa, 
Svala huomauttaa.

Suomessa lääketeollisuus on pit
kälti myynti ja markkinointiorgani
saatioita. Vaikka lääketeollisuuden 
keskittymiä on paljon Ruotsissa ja 
Tanskassa, on Suomessa niiden kokoa 
pienennetty ja toimintoja ulkoistettu.

– Yhteiskunnankin tasolla maa
perän on oltava suotuisa affiliaattien 
perustamiseksi Suomeen eikä tehdä 
sitä liian hankalaksi, Svala toteaa.

– Entistä enemmän työtä ulkois
tetaan ja muun muassa regulatori
set palvelut ostetaan ulkoistetuilta 
toimijoilta. Tämänhetkinen uhkakuva 
on näiden työpaikkojen menettämi
nen keskitettyihin yksiköihin muihin 
Pohjoismaihin.

Ei voi jäädä aitojen taakse
Svalan mukaan suomalaisella farma
sian laadukkaalla koulutuksella ja 
osaamisella on edelleenkin vankka 

paikkansa lääketeollisuudessa. 
– Omaa osaamista ja koulutusta on 

nostettava esille ja pystyttävä käyttä
mään sitä hyväksi. Koko ajan on teh
tävä uusia innovaatioita ja kehitettävä 
alaa aktiivisesti, Svala korostaa.

Hänen mukaansa lääketeollisuu
dessa olisi pidettävä ovet avoinna ja 
houkuteltava alalle esimerkiksi enem
män bioteknologian alan yrityksiä.

– Pienet alan yritykset ovat tällä 
hetkellä kasvussa ja niitä pitäisi pys
tyä tukemaan ja kannustamaan, jotta 
toimintaympäristö olisi niille suo
tuisa. Personoitu lääkehoito ja geeni
teknologian tuomat mahdollisuudet 
ovat myös nosteessa, Svala summaa. 

Asiantuntemusta ja osaamista on 
oltava, jotta lääketeollisuuden uusiin 
tarpeisiin pystytään vastaamaan. 

– Tärkeässä roolissa on etenkin far
masian yliopistokoulutus. Tarvitaan 
jatkuvaa vuoropuhelua yliopiston ja 
teollisuuden välillä, jotta osaaminen 
vastaisi tulevaisuuden työelämän 
tarpeita. Myös työn ohessa tapahtuva 
kouluttautuminen ja itsensä kehit
täminen on entistä tärkeämmässä 
roolissa, jotta pysymme kehityksen 
mukana, Svala toteaa.

Rohkeasti mukaan  
verkostoitumaan
Kansainvälinen lääketeollisuus on 
aina kiinnostanut farmasian opiske

oli vielä kymmenen vuotta sitten 
hyvä, on tilanne Svalan mukaan 
muuttunut. Tällä hetkellä valtavassa 
nosteessa on kehittyvä ja kansainvä
listyvä Aasia, jossa vastassa on kovia 
pelureita. Tärkeintä on, ettei pidetä 
mitään itsestään selvänä.

– Tulossa on uusien tutkijaopis
kelijoiden sukupolvi, joilla on yhtä 
hyvä tai jopa parempi koulutus kuin 
suomalaisilla ja esimerkiksi lähtö
kohtaisesti kaksi maisterintutkintoa. 
He ovat päämäärätietoisia eivätkä 
pelkää haasteita. Tämä kehitys tulee 
vaikuttamaan alaan selvästi seuraa
van vuosikymmenen aikana. He tule
vat varmasti kilpailemaan samoista 
työpaikoista kanssamme Euroopassa, 
Svala huomauttaa.

 Tulossa on uusien 
tutkijaopiskelijoiden 

sukupolvi, joilla on yhtä 
hyvä tai jopa parempi 
koulutus kuin suoma-
laisilla ja esimerkiksi 

lähtökohtaisesti kaksi 
maisterintutkintoa. 
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lijoita. Anni Svala kehottaa kaikkia 
alasta kiinnostuneita menemään roh-
keasti mukaan kokeilemaan, vaikka 
ala vaikuttaisi toisinaan hierarkkiselta 
ja kansainvälistä alan kokemusta vaa-
dittaisiin uusiltakin työntekijöiltä.

– Tärkeintä on saada jalka mahdol-
lisimman alkuvaiheessa ovenrakoon 
ja päästä aloittamaan mistä hyvänsä 
alan tehtävästä. Sitä kautta voi edetä 
ja päästä haastavampien työtehtävien 
pariin. 

Svala, joka itse ollut mukana Far-
masialiiton luottamustoiminnassa 
opiskelujensa alusta lähtien, korostaa 
myös verkostoitumisen tärkeyttä.

– Verkostot ovat kansainvälisessä 
lääketeollisuudessa erittäin tärkeä  
asia, ja oikeastaan kaikki toimii 
ny kyään verkostoilla. Pitää olla ajan 
hermolla ja on oltava tietoinen esi-
merkiksi viimeisistä trendeistä, siitä 
mitä alalla on meneillään.

Svala on edustanut vuodesta 2014 
lähtien eurooppalaisia teollisuusfar-
masisteja näköalapaikalla Euroopan 
teollisuusfarmasistien kattojärjestön 
EIPG:n hallituksessa. Hänen omalle 
vastuualueelleen kuuluvat koulutus-  
ja urakehitysasiat. Sitä ennen hän 
toimi Farmasialiittoa edustavana 

maadelegaattina vuodesta 2010 
alkaen.

Svalalle luottamustoimi EIPG:ssä 
on ollut hyvä näköalapaikka euroop-
palaiseen lääketeollisuuteen ja 
etenkin siihen, mitä alalla tapahtuu 
ylemmällä tasolla. 

–  Tunnen melko hyvin Euroopan 
lääketeollisuuden verkostoa. Antoi-
sinta on ollut se, että on pystynyt aut-
tamaan myös muita löytämään paik-
kansa. Yhteydenottoja tulee paljon 
erilaisten verkostojen ja yksittäisten 
asiantuntijoiden kautta, Svala kertoo.

Teollisuusfarmasian trendejä Svala 
tuo Suomeen Farmasialiiton lääke-
teollisuuden ja tukkukaupan neuvot-
telukunnan TNK:n puheenjohtajana. 
TNK:n kokouksissa EIPG:n kuulumi-
set käydään säännöllisesti läpi. Eri 
teemoista järjestetään myös paljon 
webinaareja ja muuta sähköistä mate-
riaalia jaetaan kaikille liiton jäsenille.

– Saatavilla on esimerkiksi paljon 
erilaisia uutiskirjeitä, joita voi tilata 
EIPG:n nettisivujen kautta, sekä 
lisäksi säännöllisesti ilmestyvä EIPG:n 
jäsenlehti.

Svalan mielestä suomalaisille on 
ominaista turha vaatimattomuus teh-
tävissä, joissa oma ääni olisi tuotava 

kuuluviin. Hän haluaisi rohkaista 
farmasisteja tulemaan enemmän 
mukaan kansainvälisiin tehtäviin. Sitä 
kautta myös suomalainen osaaminen 
pääsisi vahvemmin maailmankartalle. 

– Paljon on kiinni omasta persoo-
nasta ja asenteesta, jotta pystyisi esi-
merkiksi ehdottamaan, mitä kaikkea 
voisi tehdä yrityksessä. Ei odoteta 
kaikkea valmiina ja mietittynä, vaan 
ollaan proaktiivisia! Tekisi mieli 
sanoa, että ole rohkea, mene reip-
paasti mukaan, lähde, mene ja tee!  

EUROPEAN INDUST-
RIAL PHARMACISTS 
GROUP, EIPG
European Industrial Pharmacists 
Group eli EIPG on eurooppalainen 
järjestö, joka edustaa Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden ja Euroo-
pan talousalueella tai Euroopan 
maissa toimivien farmasistien kan-
sallisia tai ammatillisia järjestöjä. 
Nykyisin EIPG edustaa Euroopan 
teollisuudessa noin 10 000:ta 
farmasistia. 

• EIPG:n päätehtävä on edistää 
ja ylläpitää teollisuusfarmasis-
tien roolia eurooppalaisessa 
lääke teollisuudessa. Lisäksi 
EIPG vaikuttaa EU-asetusten 
ja suuntaviivojen kehitykseen, 
jotka koskevat lääkkeiden laatua, 
turvallisuutta ja tehoa. 

• Toimii läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden liittojen ja  
ammattiryhmien kanssa.

• Pitää yhteyttä muihin Euroopan 
farmaseuttisiin ryhmiin ja sidos-
ryhmiin, jotka toimivat samalla 
sektorilla 

• Keskustelee Euroopan lääke-
teollisuuden yhdistysten kanssa.

• Kehittää alan koulutusta ja tekee 
läheistä yhteistyötä eurooppa-
laisten yliopistojen kanssa.

• Suomen Farmasialiitto on EIPG:n 
jäsenjärjestö, jäsenet pääsevät 
lukemaan EIPG:n lehteä EIPG 
Journalia. 

Proviisori Anni Svala valittiin viime toukokuussa toiselle kaudelle Euroopan 
teollisuusfarmasistien kattojärjestön European Industrial Pharmacists Groupin (EIPG) 
hallitukseen.
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Panadol Coffein on 
yhdistelmätabletti, jonka 
sisältämä kofeiini tehostaa 
parasetamolin vaikutusta.

KUN KIPUVAATIISITÄ

Panadol Coffein® 500 mg/65 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Särky- ja kuumetilojen oireenmukainen hoito. Aikuisille 1–2 tablettia korkeintaan 3 kertaa päivässä. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin neljän tunnin välein. 
Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan. Ei alle 12-vuotiaille lapsille. Ei saa käyttää, jos olet yliherkkä parasetamolille, kofeiinille tai valmisteen 
apuaineille. Sisältää parasetamolia. Ei saa käyttää samanaikaisesti muiden parasetamolia sisältävien valmisteiden kanssa. Parasetamolin yliannostus saattaa 
aiheuttaa maksa vaurion, mikä voi johtaa maksansiirtoon tai kuolemaan. Käytä varoen, jos sinulla on sydämen tai munuaisten vajaatoiminta tai maksasai-
raus. Valmisteen käytön yhteydessä on vältettävä samanaikaista liiallista kofeiinin nauttimista (esim. kahvi, tee tai kofeiinia sisältävät energiajuomat). Tabletti 
sisältää parahydroksibentso aatteja (E219, E215, E217), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). Neuvottele Panadolin käytöstä 
lääkärin kanssa, jos käytät muita lääkärin määräämiä lääkkeitä esim. epilepsia- tai verenohennuslääkkeitä. Ei suositella käytettäväksi raskaus- eikä imetys-
aikana. Parasetamoli: Voi aiheuttaa harvoissa tapauksissa allergisia oireita ja ihottumaa. Pitkäaikaiskäytössä ei mahdollisia munuaisvaurioita voida sulkea 
pois. Vakavia ihoreaktioita on raportoitu hyvin harvoin. Kofeiini: Voi aiheuttaa hermostuneisuutta ja huimausta. Raportoi epäillyt haittavaikutukset Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (www.fimea.fi). Lue huolella pakkausseloste. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 3.8.2017. Perustuu 26.4.2017 päivättyyn val-
misteyhteenvetoon. Lisätiedot: GSK Consumer Healthcare Oy, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, p. 0800 77 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com. 
08/2017, CHFIN/CHPAN/0014/17a          Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2017 GSK-konserni tai lisenssinhaltija.
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TUTKITTUA

Tuore väitöstutkimus:

Lääkehoidon 
vaaratapahtumien 
raportointia 
kehitettävä
Lääkehoitoihin liittyvät vaaratapahtumat 
ovat yleisiä sosiaali-ja terveydenhuollossa. 
Sote-ammattilaisten tulisi hallita 
lääkehoidon riskienhallinnan perusteet. 

Proviisori Anna-Riia Holm-
strömin tuoreessa väitöstut-
kimuksessa  Learning from 
Medication Errors in Health-

care. How to Make Medication Error 
Reporting Systems Work? tutkittiin 
lääkehoidon vaaratapahtumien rapor-
tointijärjestelmiä eri maissa. 

Helsingin yliopistossa keväällä 
2017 tarkastetussa tutkimuksessa 
pyrittiin myös selvittämään, kuinka 
järjestelmät saataisiin toimimaan 
tavalla, joka tuottaisi mahdollisim-
man laadukasta tietoa lääkehoidon 
riskien hallinnan tueksi sosiaali-ja 
terveydenhuollon arjessa. Lisäksi 
Holmström tutki, kuinka sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille voi-
taisiin järjestää täydennyskoulutusta 
lääkitysturvallisuuden ja riskienhal-
linnan osaamisen varmistamiseksi. 

Poikkeama lääkityksessä voi tapah-

tua missä vaiheessa lääkehoitoa tahansa. 
Lääkäri saattaa epähuomiossa mää-
rätä potilaalle väärän lääkkeen, hoitaja 
annostella lääkkeen väärällä annoksella 
tai farmasian ammattilainen toimittaa 
väärän lääkevalmisteen apteekista. 

Lääkehoidon turvallisuuden edis-
tämiseksi keskeistä ei kuitenkaan ole 
syyllisen selvittäminen vaan se, miksi 
virhe tapahtui. Tavoitteena on oppia 
tapahtuneista poikkeamista, niihin 
johtaneista tekijöistä ja terveyden-
huollon organisaatioiden toimimatto-
mista prosesseista, jotka edesauttavat 
virheiden syntymistä. 

Yhtenä keskeisenä lääkehoidon 
riskien hallinnan työvälineenä ovat 
lääkehoidon vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmät, joiden kautta 
terveydenhuollon organisaatiot 
saavat tietoa lääkehoitoon liittyvistä 
poikkeamista ja riskeistä. 

TEKSTI VERNA JULKUNEN  |  KUVAT ISTOCKPHOTO

Väitöstutkimuksen 
perusteella lääkehoi-

don vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmiä 
ja niiden toimintaym-

päristöjä tulee kehittää 
useissa maissa. 

Virheiden pelko estää raportoinnin
Väitöksen ensimmäisessä osassa 
tutkittiin lääkehoidon vaaratapahtu-
mien raportointijärjestelmiä 16 eri 
maassa. Kansallinen tai paikallinen 
(esimerkiksi yhdessä sairaalassa käy-
tössä oleva) raportointijärjestelmä 
oli käytössä useimmissa tutkimuk-
seen osallistuneista maista (n=11), 
joista valtaosa oli kehittyneitä maita. 
Raportointijärjestelmien käytön 
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suurimpia esteitä olivat virheistä 
syyllistävä kulttuuri, ajanpuute, sekä 
raportoinnin koulutuksen ja koordi-
naation puute. 

Tutkimuksen toisessa osassa tut-
kittiin Suomessa laajassa käytössä 
olevan Sosiaali-ja terveydenhuol-
lon vaaratapahtumien raportoin-
tijärjestelmään (HaiPro) vuosina 
2007–2009 raportoituja lääkehoidon 
vaaratapahtumia (n=32 592), sekä 
aineiston laatua. Tutkimuksessa 
havaittiin, että vaaratapahtuma-
ilmoitusten sisällön laatua ja aineis-
t on analysointia tulisi kehittää 
terveydenhuollon organisaatioissa 
erityisesti vaaratapahtumien myötä-
vaikuttavien tekijöiden osalta. 

Yleisimmin raportoidut vaarata-
pahtumat liittyivät lääkkeiden jakoon, 
näitä oli noin kolmannes tapahtu-
mista. Seuraavaksi eniten vaaroja 

liittyi annosteluun sekä kirjaamiseen. 
Yleisin raportoitu poikkeamiin myötä-
vaikuttava tekijä oli puutteet potilaan 
lääkehoitoon liittyvän tiedon kulussa 
ja kommunikaatiossa. 

Riskit hallintaan  
ongelmalähtöisellä oppimisella 
Lääkitysturvallisuuden kannalta on 
keskeistä, että sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaiset hallitsevat lää-
kehoidon riskienhallinnan perusteet. 

Holmströmin väitöskirjan viimei-
nen osa perustui tutkimukseen, jossa 
kehitettiin tieteellisin menetelmin 
moniammatillinen lyhytkurssi tämän 
osaamisen varmistamiseksi. Koulutus 
perustuu konstruktiiviseen oppimi-
seen, jossa keskeisenä on lääkitys-
turvallisuuden järjestelmälähtöinen 
kehittäminen. Koulutuksessa keskei-
simpänä oppimisen menetelmänä on 

ongelmalähtöinen oppiminen, ohjattu 
teoriatiedon soveltaminen käytän-
töön ja työssä oppiminen koulutuksen 
osana. 

Väitöstutkimuksen perusteella 
lääke hoidon vaaratapahtumien rapor-
tointijärjestelmiä ja niiden toimintaym-
päristöjä tulee kehittää useissa maissa. 
Raportointijärjestelmien toimivuuden 
kannalta keskeisintä on, että rapor-
tointi, aineiston analysointi ja tiedon 
hyödyntäminen terveydenhuollon pro-
sessien parantamiseksi perustuu jär-
jestelmälähtöisyyteen ja poikkeamista 
oppimiseen. Konstruktiivinen ongel-
malähtöinen oppiminen yhdistettynä 
osallistujien käytännön työhön ovat 
keskeisimmät menetelmälliset tekijät 
kehitettäessä koulutusta sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille lää-
kitysturvallisuudesta ja lääkehoidon 
riskienhallinnasta. 

YLEISIMMÄT  
VAARATAPAHTUMAT 
LÄÄKEHOIDOSSA

Anna-Riia Holmströmin väitök-
sessä Learning from Medication 
Errors in Healthcare. How to Make 
Medication Error Reporting Systems 
Work? tutkittiin Suomessa laajassa 
käytössä olevan Sosiaali- ja tervey-
denhuollon vaaratapahtumien 
raportointijärjestelmään (HaiPro) 
vuosina 2007–2009 raportoituja 
lääkehoidon vaaratapahtumia 
(n=32 592).
Yleisimmin raportoidut vaara-
tapahtumat liittyivät 
• lääkkeiden jakoon, 33 % 

(n=10 906) 
• annosteluun 24 % (n=7 972)
• sekä kirjaamiseen 17 % (n=5 641). 

Yleisin raportoitu poikkea-
miin myö  tävaikuttava tekijä oli 
puutteet potilaan lääkehoitoon 
liittyvän tiedon kulussa ja kommu-
nikaatiossa. 
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“Toimii!”

Hiustesi hyvinvointi 
lähtee terveistä hiusjuurista. 
Tehokas Priorin Extra ravitsee hiusjuuria sisältä-
päin. Sen ainutlaatuinen koostumus, joka sisältää 
mm. biotiinia, on kehitetty ylläpitämään hiusten 
terveyttä. Jopa 9/10 käyttäjästä suosittelee.**

“Olin positiivisesti yllättynyt. 
Hiukseni voivat selkeästi 
paremmin eikä niitä irtoa yhtä 
paljon kuin ennen.” 

Kokeile sinäkin ja näe tuloksia jo 12 viikossa!
 *2016 Nicholas Hall’s global OTC database DB6. ** Lähde: 3 kk käyttäjätutkimus

Ravintolisä.

Terveiden ja 
kauniiden hiusten 
salaisuus?

lähtee terveistä hiusjuurista. 

päin. Sen ainutlaatuinen koostumus, joka sisältää 

Ravintolisä.
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TAPAHTUMAT

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

9.11. LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI
Tampere

15.11. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN 
 TYÖYHTEISÖSSÄ
Webinaari

18.11. AJATUKSESTA ARVOKKAAKSI  
PALVELUKSI -PANEELIKESKUSTELU
Helsinki

22.11. FARMASIALIITON EDUSTAJISTON 
 SYYSKOKOUS
Helsinki

23.11. PAIKALLINEN SOPIMINEN JA 
 APTEEKKITALOUDEN PERUSTEET -KOULUTUS
Helsinki

29.11. ESIMIESTYÖN TUEKSI! – LUOMUHOIDA 
STRESSI
Webinaari

04.12. PROVIISORIVERKOSTON KOLLEGAILTA: 
BIOPANKIT
Helsinki ja Kuopio

11.12. TYÖNHAKU SOSIAALISESSA MEDIASSA
Webinaari

TAPAHTUMA-
KALENTERI

ONNEA MUUNTOKOULUTETUILLE 
 FARMASEUTEILLE!
FARMASIALIITTO ONNITTELEE elokuussa valmistuneita muun-
tokoulutettuja farmaseutteja. Oulussa toteutettuun koulutuk-
seen valittiin 41 opiskelijaa, joista puolet valmistui elokuussa ja 
loput vuoden loppuun mennessä. Koulutuksen tavoitteena on 
helpottaa Pohjois-Suomen farmaseuttipulaa.

ANNE JA TUIJA  
ALOITTIVAT FARMASIA-
LIITON TOIMISTOLLA
LIITON uusina työntekijöinä ovat aloit-
taneet proviisori Anne Hautala ja FM, 
HSO-sihteeri Tuija Metsäaho.

ANNE HAUTALAN toimenkuvassa pai-
nottuu vaikuttamisyhteistyö aluejoh-
toryhmien kanssa maakuntauudistuk-
sen edetessä. Hän siirtyi tehtäväänsä 
lääketeollisuudesta. 

Hautala valmistui proviisoriksi 
vuonna 2008. Valmistuttuaan hän 
on toiminut Hilassa yliproviisorina, 
Rochella market access -asioiden 
parissa, sairaala-apteekissa HUSissa 
sekä Farentalla, missä hän oli myös 
luottamusmiehenä. 

Hautalalla on vankka kokemus liiton 
toiminnasta ja luottamustoimista.

– Olen ollut Farmasian opiskelijat 
Helsingin puheenjohtaja ja opiskelija-
valiokunnan puheenjohtaja. Proviisori-
liitossa vaikutin pitkään, ja valtuustos-
sakin olen ollut. Nyt saan ensimmäistä 
kertaa palkkaa, kun olen työntekijä.

TUIJA METSÄAHO on Farmasialiiton 
tiedottaja, ja hänen vastuullaan ovat 
erilaiset viestintätiimin tehtävät. 

– Laadin tiedotteita, päivitän verk-
kosivuja, osallistun Farmasia-lehden 
tekemiseen ja hoidan somepäivityksiä 
ja tapahtuminen markkinointia.

Metsäaho on valmistunut Helsin-
gin yliopistosta filosofian maisteriksi 
vuonna 2005 pääaineenaan suomen 
kieli. Hän on muun muassa toiminut 
yrittäjänä, tehnyt lehtiä ja pitänyt 
kirjoittamisen koulutuksia. Viimeisin 
työpaikka oli Lääkäriliiton viestinnässä.

Koulutusten lisätiedot ja  
ilmoittautumisohjeet  
löydät Farmasialiiton 
verkko sivujen kalenterista!
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EDUSTAJISTON VAALIT 

Farmasialiiton edustajiston varsinai-
siksi jäseniksi on valittu 25 ehdo-
kasta. Äänestysprosentti jäi melko 
alhaiseksi.

Edustajiston vaali käytiin 6.–15.9.2017. 
Ehdolle oli asettunut 47 ehdokasta 
kymmenessä valitsijayhdistyksessä 
ympäri Suomea. Näistä valittiin 
edustajistoon varsinaisiksi jäseniksi 23 
kaudelle 2017–2020. Opiskelijoiden 
edustajiston vaalissa asettui ehdolle 
neljä ehdokasta yhdessä valitsijayh-
distyksessä (FLOp-lista), josta valittiin 
kaksi varsinaista jäsentä kaudelle 
2017–2019.

Äänestysprosentti jäi reilusti neljän 
vuoden takaisesta ja oli nyt vain 21 
prosenttia. Edellisellä kerralla se oli 
29,7 prosenttia. Opiskelijoiden äänes-
tysprosentti oli 8, joka on samaa luok-
kaa kuin kaksi vuotta sitten. Käytössä 
oli postiäänestys. 

Vaalikuningattareksi nousi Sanna 
Lamberg, joka sai henkilökohtaisesti 
eniten ääniä. Hän oli ääniharava myös 
neljä vuotta sitten.

Edustajistossa on 25 paikkaa, josta 
kaksi on opiskelijoille. Uudet edusta-
jiston jäsenet aloittavat toimikautensa 
22. marraskuuta. 

Listat ovat vertailuluvun mukaisessa 
järjestyksessä (nimi, valitsijayhdistys, 
ääntenlaskukiintiö).

 

Varsinaiset jäsenet,  
edustajiston vaali

• Lovén Anna, Helsinki-Uusimaa, 
apteekki

• Haapakoski Paula, PRedaattorit, 
asiantuntija-, esimies-, ja johtamis-
työ, yrittäjät sekä proviisorit

• Hippi Eeva, Sairaalafarmasia, kunta
• Lätti Mika, Helsinki-Uusimaa, 

apteekki
• Heikkinen Kati-Mari, Pohjolan 

valitisijayhdistys, apteekki
• Linden-Lahti Carita, PRedaattorit, 

kunta
• Suopelto Anneli, Pohjalaiset  

farmasistit, apteekki
• Wartiainen Anni, Helsinki-Uusimaa, 

asiantuntija-, esimies-, ja johtamis-
työ, yrittäjät sekä proviisorit

• Kotokorpi Kirsi, Tampere, apteekki
• Moberg Pilvi, Sairaalafarmasia, 

kunta
• Lamberg Sanna, Keski-Suomen 

farmasistit, apteekki
• Kataja Antti, PRedaattorit,  

teollisuus ja tukkukauppa
• Tanskanen Katja, Pohjois-Karjalan 

farmasistit, apteekki
• Kiiskinen Rauna, Helsinki-Uusimaa, 

apteekki 
• Lauronen Helena, Pohjolan  

valitisijayhdistys, apteekki
• Nuora Maija, Helsinki-Uusimaa, 

kunta
• Hautala Anne, PRedaattorit,  

teollisuus ja tukkukauppa
• Koivumäki Mirja, Pohjalaiset  

farmasistit, apteekki
• Ranta Reetta, Sairaalafarmasia, 

kunta
• Kuukkanen Satu, Sairaalafarmasia, 

kunta
• Vähämäki Väinö, Sairaalafarmasia, 

kunta
• Tolvanen Anna Kaisa, PRedaattorit, 

valtio, Kela ja yliopistot
• Saarelainen Laura, PRedaattorit, 

valtio, Kela ja yliopistot

Varsinaiset jäsenet,  
opiskelijoiden edustajiston vaali

• Sivula Suvi, FLOp-lista
• Turunen Alpo, FLOp-lista 

 

Varajäsenet, edustajiston vaali
• Luomanpää Mia, Helsinki-Uusimaa, 

apteekki 
• Multamäki Maarit, Helsinki-Uusi-

maa, apteekki
• Louento Marja, Tampere, apteekki
• Kaasinen Johanna, PRedaattorit, 

apteekki
• Lehto Tiina, Saimaa, apteekki
• Teppo Mari, Pohjolan valitisija-

yhdistys, apteekki
• Klemetti Tarja , Pohjois-Karjalan 

farmasistit, apteekki
• Yli-Öyrä Johanna, PRedaattorit, 

teollisuus ja tukkukauppa
• Vikman Anu, Helsinki-Uusimaa, 

teollisuus ja tukkukauppa 
• Seghier Hanna , Pohjalaiset  

farmasistit, apteekki
• Renvall Piia, Helsinki-Uusimaa, 

apteekki
• Kettunen Ulla, Pohjolan valitisija-

yhdistys, kunta
• Niskanen Sari, Tampere, apteekki
• Perälä Ville, PRedaattorit, teollisuus 

ja tukkukauppa
• Luukko Suvi, PRedaattorit, asian-

tuntija-, esimies-, ja johtamistyö, 
yrittäjät sekä proviisorit

• Vuorinen Jouni, Pohjolan  
valitisijayhdistys, apteekki

• Ihanainen Eija, Sairaalafarmasia, 
kunta

• Kainulainen Saaramari, Saimaa, 
apteekki

• Laiho-Hongisto Anne, Sairaala-
farmasia, kunta

• Hakkarainen Marketta,  
PRedaattorit, apteekki

• Määttä Sanna-Mari, PRedaattorit, 
teollisuus ja tukkukauppa

• Vuorinen Petra, PRedaattorit, 
kunta

• Kuuttila Mari, PRedaattorit,  
apteekki

• Kaukanen Heikki, Kaukanen, 
apteekki

Varajäsenet,  
opiskelijoiden edustajiston vaali

• Beciroksi Nera
• Kälvälä Ella

FARMASIALIITON EDUSTAJISTO ON VALITTU

21%
Äänestys-
prosentti

oli 21.
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HYPROSAN® 3,2 mg/ml -silmätipat, liuos. Vaikuttava aine: hypromelloosi Käyttöaiheet: Luonnollisten kyynelten korvike kuivan silmän oireiden, mukaan lukien 
keratoconjunctivitis sicca, hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Yksi tippa silmään kolme kertaa vuorokaudessa tai tarvittaessa. Pediatriset potilaat: Hyprosan-
silmätippojen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Antotapa: Hyprosan tulee tiputtaa silmään vasta kun on kulunut 
vähintään viisi minuuttia muiden silmään annosteltavien lääkkeiden annosta. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön 
liittyvät varotoimet: Hyprosan-silmätipat eivät sisällä säilytysainetta, joten niitä voi käyttää yhtä aikaa piilolinssien kanssa. Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden 
kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Raskaus: Hyprosan-silmätippoja voidaan käyttää raskauden aikana. Imetys: Hyprosan-
silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana. Hedelmällisyys: Ei vaikutusta. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden 
käyttökykyyn, koska ne voivat aiheuttaa ohimenevää näön sumentumista silmään tiputtamisen jälkeen. Haittavaikutukset: Melko harvinainen: Paikallinen kirvely, 
silmäkipu ja näön sumentuminen. Pakkaukset ja hinnat: (VMH 10/2017) 10 ml 13,12 € ja 3x10 ml 35,19 €. Apteekista ilman reseptiä. Tutustu pakkauksessa olevaan 
käyttöohjeeseen. Oireiden pitkittyessä ja diagnoosin varmistamiseksi käänny lääkärin puoleen.
1. Chiambaretta et al. 2004.  2. Hyprosan SPC. Sa
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Tutustu myös muihin Santenin silmävalmisteisiin: www.silmälääke.fi

Hymyilevien  
silmien puolesta
Kuivasilmäisyys on yleinen vaiva, joka hoituu yleensä kostutushoidolla.1 
Hyprosan® on ensimmäinen säilytysaineettomana pullossa oleva 
lääkevalmiste kuivasilmäisyyden hoitoon. Säilytysaineeton Hyprosan® 
sopii käytettäväksi kaikkien piilolinssien kanssa.2 

  Hyprosan® on saatavilla pehmeässä ja helppokäyttöisessä pullossa!

Katso lisää: www.hyprosan.fi
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PUHEENJOHTAJAN VAALI

EDUSTAJISTO valitsee ensimmäisessä 
kokouksessaan marraskuussa Far-
masialiitolle uuden puheenjohtajan. 
Määräaikaan mennessä saapui yhden 
puheenjohtajaehdokkaan esittely.

Proviisori ja toksikologi Antti 
Kataja, 35, hakee Farmasialiiton 
puheenjohtajaksi, koska hän haluaa 
olla tekemässä töitä sen puolesta, että 
farmasian alan ammattilaisia kuullaan.

– Tällä hetkellä farmasian alalla on 
meneillään kaksi suurta teemaa: sote 
ja apteekkialan kehitys. Minusta ne 
liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä lääk-
keet ovat osa hoitokokonaisuutta ja 
lääkehuoltoa on tarkasteltava osana 
sote-palveluita. Farmasialiitto on 
tehnyt hyvää vaikuttamistyötä molem-
milla saroilla, ja sitä työtä on nyt myös 
jatkettava.

Kataja työskentelee Farentalla Mar-
ket Access Specialistina lääkkeiden 
hinta- ja korvattavuusasioiden parissa. 
Lisäksi hän opiskelee terveystaloustie-
dettä syventääkseen osaamistaan. 

Katajan juuret ovat Etelä-Pohjan-
maalla Seinäjoella. Elämä on kuljetta-
nut opintojen perässä niin Vaasaan, 
Kuopioon kuin Uppsalaankin, ja nyt 
hän asuu perheensä kanssa Espoossa.

– Haluan, että pystymme jatka-
maan jo aloitettua hienoa vaikuttamis-
työtä. Haluan myös, että Farmasialiitto 
on tulevaisuudessa se luotettu ja 
ensisijainen kumppani, jota päättäjät 
haluavat kuulla lääkehuoltoon liitty-
vissä asioissa.

Kataja nostaa esille hallitusohjelman 
kirjauksen rationaalisen lääkehoidon 
toimeenpano-ohjelmasta.

– Mielestäni se on hieno osoitus 
yleisestä farmasian ammattitaidon 
tunnustuksesta ja julkisen tietoisuu-
den kasvusta. Tästä on hyvä jatkaa ja 
nostaa tietoisuutta alamme osaami-
sesta esimerkiksi tuomalla lääkehoidon 
kokonaisarvioinnit selkeäksi osaksi 
potilaan hoitoa.

Kataja haluaa, että Farmasialiitto 
pystyy palvelemaan jäseniään kaikilla 
työsektoreilla parhaalla mahdollisella 
tavalla. Työelämän muutokset pitää 
huomioida aktiivisesti liiton toimin-
nassa, jotta jäsenet saavat tukea liitolta 
myös jatkossa. 

– Jäsenille tärkeimpinä näkyvät 
apteekkialan kehitys, lääkealan kehitys 
ja sote. Kaikki ovat asioita, joissa liitolla 
on vaikuttamisen paikka ja nimen-
omaan näen, että liiton on tärkeää 
tuoda farmasian osaamista keskuste-
luun, jottei se muodostu vain suurpiir-
teisiksi klikkiotsikoiksi.

Toiminnan eteenpäin viemiseksi 
tarvitaan Katajan mukaan nöyrää työn-
tekoa ja tiedolla johtamista.

– Hienot saavutukset vaikuttami-
sessa eivät saa olla liiallisen ylpisty-
misen paikkoja, vaan tätä työtä on 
jatkettava ja siihen on panostettava. 
Tiedolla johtamisen taas näen tärkeänä 
keskusteluväylänä päättäjien suuntaan.

Miksi sinusta tulisi hyvä puheen-
johtaja?

– Työssäni seuraan erittäin tiiviisti 
sote-muutosta ja lääkepolitiikkaa, 
joten olen näiden asioiden suhteen 
ajan hermolla. Olen myös erittäin 
tiedonjanoinen, ja minulla on luontai-
nen halu oppia ja ymmärtää asioita. 
Luonteeltani olen sosiaalinen kuun-
telija ja analyyttinen pohdiskelija, joka 
tuo oman näkökulmansa esiin. Ver-
kostoidun helposti ja kunnioitan muita 
ihmisiä. 

PUHEENJOHTAJA EHDOKAS ANTTI KATAJA: 
LIITON ON TÄRKEÄÄ TUODA FARMASIAN OSAAMISTA 
YHTEISKUNNALLISEEN KESKUSTELUUN
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henkivakuutuskuntoon.fi 61 %
EDULLISEMPI

Jäsenille

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille 

myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA

Jäsenille

Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi. 
Tiesithän, että Farmasialiiton jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen 

edullisimpaan henkivakuutukseen.* Esimerkiksi 32-vuotiaalle Farmasialiiton 
jäsenelle henkivakuutus 100 000 euron turvalla maksaa vain 7 euroa kuussa. 

Alennus on peräti 61 %, mikä merkitsee 132 euron säästöä vuodessa.
Katso hinta vakuutuksellesi ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa



MAAILMALLA

NFU KOKOONTUI ISLANNISSA

Vasemmalta Islannin Lóa María Magnúsdóttir, Norjan Rønnaug Larsen, Ruotsin  Kristina 
Billberg, Tanskan  Rikke Løvig Simonsen  ja Suomen Kirsi Kvarnström NFU:n (Nordisk 
Farmaceut Union) syyskokouksessa Islannissa.

Rønnaug Larsen kertoi, että tällä 
hetkellä Norjassa keskustellaan siitä, 
alkavatko rokotukset apteekeissa ja 
saavatko farmasistit rokottaa. 

Ruotsissa on analysoitu kuntafar-
masistien aikaansaamia hyötyjä muun 
muassa monilääkityksen hallinnassa. 
Ruotsin farmasialiiton puheenjohtaja 
Kristina Billbergin mukaan kunta-
farmasistien toiminta on auttanut 
muun muassa saamaan monilääkitystä 
hallintaan ja vähentämään lääkityksestä 
aiheutuneita kaatumisia. Kuntafarma-
sistivakanssien perustaminen kuntiin 
on liiton tärkeimpiä edunvalvonnallisia 
tavoitteita tulevaisuudessa. 

Islannissa on tehty paljon töitä 
nuorten farmasistien saamiseksi liiton 
jäseniksi. Islannin farmasialiiton 
puheenjohtaja Lóa María Magnúsdottir 
kertoi, että liitto on jakanut nuorille 
avustuksia ja muun muassa stipendejä 
niille jäsenille, jotka saavat tai adoptoi-
vat lapsen. Lisäksi Islannissa on aloi-
tettu kansallinen TrapHepC-ohjelma, 
jonka tarkoitus on kitkeä C-hepatiitti 
Islannista.

Seuraavan kerran Pohjoismaiset farma-
sialiitot tapaavat Tanskassa elokuussa 
2018. 

NFU:N (NORDISK FARMACEUT 
UNION) eli Pohjoismaisten farmasia-
liittojen vuosittaiset kokouspäivät 
järjestettiin elokuussa 90. kerran, tällä 
kertaa Keflavikissa Islannissa. Puheen-
johtajana toimi isäntämaan Islannin 
puheenjohtaja Lóa María Magnús-
dottir. Kunkin maan puheenjohtajat 
nostivat esille oman maansa tärkeim-
piä työmarkkinaedunvalvonnallisia ja 
ammatillisia asioita,  sekä maalasivat 
tulevaisuuden kuvaa. 

 –Eri maiden onnistumisista ja haas-
teista kuuleminen ja yhdessä keskustelu 
on tärkeää, Farmasialiiton puheenjoh-
taja Kirsi Kvarnström toteaa. Pohjois-
mailla on paljon yhteistä, mutta myös 
eroavaisuuksia. Voimme oppia toisil-
tamme ja saada vertaistukea. 

Tanskan farmasialiiton puheen-
johtaja Rikke Løvig Simonsen kertoi 
liiton panostavan opiskelijoihin. Heidät 
halutaan ottaa täysivaltaisina jäseninä 
mukaan myös hallitukseen. Hän toi 
esille työelämässä tapahtuvan muutok-
sen, esimerkiksi konsulttien lisääntymi-
sen farmasian alalla. Liiton tulee pystyä 
vastaamaan työelämän muuttuvin 
tarpeisiin. 

Norjassa rokottaminen puhuttaa. 
Norjan farmasialiiton puheenjohtaja 

EAHP AKATEMIAN  
SEMINAARISSA  
KANNUSTETTIIN  
SAIRAALAFARMASIAN 
TIETEELLISEEN  
TUTKIMUKSEEN
FARMASIAN ammattilaisten akatee-
minen tutkinto kannattaa hyödyntää. 
Kaikki laadukas tutkimus vie alaa 
eteenpäin.  

EAHP Akatemian Wienissä 29.9.-
1.10.2017 järjestetyn seminaarin aihe 
oli Sairaalafarmasian tieteellinen 
tutkimus ja sen laatu. 

Sairaalafarmasian ammattilaisten 
tekemästä työstä sekä työn potilas-
hyödyistä on vain vähän tieteellistä 
tutkimusta. Kuten EAHP:n puheen-
johtaja Joan Peppard avauspuheen-
vuorossaan arvioi, asiaan voi vaikuttaa 
se, että farmasian koulutus ei edellytä 
tieteellisen tutkimuksen tekemistä. 

Seminaarin tavoitteena oli edis-
tää sairaalafarmasistien tekemää 
tutkimusta ja kehittämistyötä sekä 
antaa työkaluja siihen. Luennoitsijoina 
seminaarissa oli useita tieteellisen tut-
kimuksen ja sairaalafarmasian osaajia. 
Työpajoissa opiskelijoita valmennettiin 
viemään teoriassa opittu käytäntöön. 

 
Seminaarin esitysmateriaalit ovat saatavilla 
EAHP:n internetsivuilla: http://www.eahp.
eu/events/academy/academy-seminar-2017-
vienna-austria

Kirjoittaja  Elina Oksa, proviisori Varsinais-
Suomen lääkehuolto/Tyks Salon sairaalan 
lääkekeskus 

Tällä hetkellä 
Norjassa keskustellaan 

siitä, alkavatko 
rokotukset apteekeissa 
ja saavatko farmasistit 

rokottaa.
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TÄMÄNVUOTISEEN Euroopan teollisuusfarmasistien järjestön vuosi-
kokoukseen osallistui lähes 30 edustajaa järjestön eri jäsenmaista. 

Kokous alkoi perjantaina seminaarilla, jossa aiheena olivat yksilöl-
liset lääkehoidot ja täsmälääkitykset. Tutkimus- ja kehitystyö tulevai-
suuden lääkehoidoissa on jo pitkällä, mutta  vielä on paljon tehtävää 
etenkin käytännön tasolla personoitujen lääkehoitojen saamiseksi 
laajempaan käyttöön. 

Varsinainen vuosikokous pidettiin lauantaina ja sunnuntaina. 
Lauantaina kokousväkeä puhutti erityisesti tällä hetkellä implemen-
toinnissa olevan EU:n laajuisen lääkeväärennösdirektiivin haasteet. 
Tarvittavien järjestelmien ja käytäntöjen rakentaminen on hyvin eri 
vaiheissa eri jäsenvaltioissa, mikä voi jopa vaikeuttaa yhtenäisen jär-
jestelmän käytön aloittamista asetetun määräajan puitteissa helmi-
kuussa 2019. Toiseksi keskeiseksi aiheeksi lauantaina nousi lääkkeiden 
saatavuushaasteet EU-tasolla. 

Sunnuntaina käytiin läpi järjestön sääntömääräisiä asioita sekä 
valittiin hallitukseen uusia edustajia erovuoroisten tilalle. Suomesta 
Anni Svala valittiin jatkokaudelle koulutusasioista vastaavaksi Vice 
President for Career and Education – edustajaksi. Sunnuntaipäivän 
päätteeksi kuultiin vielä järjestön jäsenmaiden edustajien esitykset 
lääketeollisuuden ajankohtaisista teemoista eri maissa.

TERVEISIÄ FIP:STÄ 
FIP WORLD CONGRESS OF PHARMA-
CY AND PHARMACEUTICAL SCIENCE 
2017 järjestettiin Etelä-Korean Sou-
lissa 10.–14.9.  FIP:n Council Meeting 
järjestettiin kongressin yhteydessä. 
Farmasialiiton edustajana Councilissa 
oli Kirsi Kvarnström. Kongressissa 
kannettiin syvää huolta antibioottire-
sistenssistä. Konkreettisia, globaaleja 
toimia peräänkuulutettiin kaikilta 
toimijoilta niin resistenssin ehkäi-
semisessä kuin uusien antibioottien 
kehittämisessä.

Kansainvälinen yhteistyö ja tiedon-
vaihto ovat edunvalvonnan kannalta 
tärkeitä. FIP tekee kiinteää yhteistyötä 
WHO:n kanssa. Kansainvälisten asioi-
den hoidossa korostuu myös pohjois-
maisen NFU-yhteistyön merkitys. 

On ilo huomata, kuinka korkea 
osaamisen taso Suomessa ja yleensä-
kin Pohjoismaissa on. Tästä osoituk-
sena on se, että suomalainen itsehoi-
don riskilääkkeitä käsittelevä posteri 
voitti FIP:ssä ensimmäisen palkinnon. 
Onnea palkinnon vastaanottaneelle 

Hanna Ylä-Rautiolle ja koko 
ryhmälle, jossa Farma-

sialiitosta oli mukana 
Tiina Koskinen. 

Farmasialiittoa 
edustivat Kirsi 
Kvarnström, Jaana 
Meklin ja Riitta  
Uusi-Esko.

EUROPEAN INDUSTRIAL PHARMACISTS GROUP  
(EIPG) GENERAL MEETING MALTALLA 19-21.5.2017

Apteekkisektorin (Community Pharmacy 
Section) posterin voitti Suomi, esittäjänä 
Hanna Ylä-Rautio. Toiseksi tuli Japanin 
posteri ja kolmanneksi Tanskan posteri.
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LUKIJAN RUNO

Probleema
Saat sakat kauniit kyllä,
kun ioneja yhdistät
ja titraamalla kyllä,
saat mitat tarkimmat.

On maailmassa vain,
mittalasit, byretit.
On tieto,järjestelmä,
se kantaa hedelmän.

Ei mitat kerro mulle,
kuin arvot numerot.
Vois muukin mitta olla,
kuin vaaka, asteikko.

Kahden pisteen väli,
on suora kuitenkin
Mutta probleemoista suurin,
kuinka sitä kulkisin.

Kirjoittaja, joulukuussa 80 
vuotta täyttävä farmaseutti 
Erkki Haataja, nauttii antoi-
sista eläkepäivistä. 
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Apteekkien Eläkekassa hoitaa yksityisapteekkien lakisääteiset 
eläkevakuutukset. Ota yhteyttä, jos haluat tietoa omasta eläketurvastasi
tai muusta eläkkeisiin liittyvästä asiasta. Muistathan, että oman työeläkeotteesi

 

Eläkkeet puh. 09 6126 2717  
  
Esim. eläke-etuudet, eläkkeen määrä, 
ammatillinen kuntoutus

Vakuutukset puh. 09 6126 271 2
  
Esim. työeläkeotteelta puuttuvat tai virheelliset
tiedot, työeläkemaksu

Työkykykoordinaattori palvelee työelämän haasteissa tiistaisin klo 8-11, 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14-17.30 numerossa 044 700 2027.

FARMASIAN 
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Sinkkiasetaatti-imeskelytabletti
Fluzinc

Lyhentää �unssan kestoa 42 %1,2,3

ja lievittää �unssan oireita kuten yskää, kurkkukipua
ja nenän tukkoisuutta keskimäärin 36 %4

Älä hoida vain �unssan oireita,
lyhennä myös �unssan kestoa!
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Fluzinc sinkkiasetaatti 35 mg (= sinkki 10 mg) mustaherukan ja mentolin 

makuinen imeskelytabletti. Käyttöaihe: yli 12-vuotiaiden flunssan hoitoon. 

Annostus ja antotapa: Hoito aloitetaan 24 tunnin sisällä flunssan ensioireiden 

alkamisesta, yksi imeskelytabletti (ei saa pureskella tai niellä) joka toinen tunti 

hereilläoloaikana eli 8 imeskelytablettia vuorokaudessa (80 mg sinkkiä/vrk) 

kolmen vuorokauden ajan. Paras teho saavutetaan välttämällä syömistä ja 

juomista 15 minuuttia tabletin imeskelyn jälkeen. Pakkauskoot: 24 imeskely-

tablettia (yksi kolmen päivän kuuri) ja 72 tablettia (kolme kolmen päivän 

kuuria). Koostumus: sinkkiasetaatti 35 mg (= sinkki 10 mg), sorbitoli, ksylitoli, 

stevia, magnesiumstearaatti, piidioksidi Aromit: mustaherukka, mentoli.



*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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