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Uuden levityskorkin ansiosta geeliä ei enää tarvitse levittää käsin.
Korkin käyttö on helppoa – avaa sinetti, napsauta korkki auki ja levitä
kipualueelle. Tuttu Voltaren Emulgel lievittää kipua, hoitaa tulehdusta
ja nopeuttaa paranemista. Kätevää täsmähoitoa lihas- ja nivelkipuun.
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Tuttu Voltaren-kipugeeli on nyt helpompi levittää
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puhtain käsin

Voltaren Emulgel (diklofenaakki) geeli yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun ja yli 18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Voltaren Emulgeliä hierotaan kipeytyneelle alueelle 3–4 kertaa päivässä. Vain terveelle iholle. Geelin
joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren
Emulgeliä. 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 11.10.2017. Perustuu 4.9.2017 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. Tavaramerkit ovat
GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2018 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 3/2018 CHFIN/CHVOLT/0032/18

Lue lisää: www.voltaren.fi
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Järjestöjäsenen henkivakuutus

MAKSAA PARI
TÖTTERÖÄ KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa
säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa.
Jos asia kiinnostaa edes pikkuisen, aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

henkivakuutuskuntoon.fi
Tutkitusti

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016)
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

SUOMEN
EDULLISIN

010 19 19 19
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V

aikka tällä hetkellä ei yhtään farmasian opiskelijoiden vuosijuhlaa ole meneillään, olen hyräillyt Vive La Farmacie
-laulua päässäni varmaan muutaman päivän. Liitän kyseisen laulun voimakkaasti omaan ammattiylpeyteemme,
ja sitä onkin tullut pohdittua viime aikoina. Usein kuulen, että me
farmasian ammattilaiset emme olisi ylpeitä omasta ammattitaidostamme. Sanoisin, että tämä väite on osittain väärin. Emme ole ylpeitä omasta ammattitaidostamme niin, että voisimme kuvitella olevamme seuraavia jumalasta – ylöspäin. Eikä tarvitsekaan. Kyllä me tuomme sen ylpeyden esiin
ihan jokapäiväisessä työssä ja niillä jokapäiväisillä hetkillä, joilla pyrimme edistämään muun
muassa potilaiden hoitoon sitoutumista, rationaalista lääkehoitoa sekä lääkitysturvallisuutta.
Miksi sitten osittain väärin eikä täysin väärin?
Usein kuulen,
Siksi, että emme ehkä ole niin hyvin onnistuneet
että me farmasian
sanoittamaan muille, mitä on meidän ydinosaaammattilaiset emme
misemme. Ja tämä voi tuntua siltä, että koska
olisi ylpeitä omasta
emme huutele osaamisestamme, emme olisi ylpeitä ammattitaidostamme. En nyt tarkoita, että
ammattitaidostamme.
meidän pitää käydä huutelemassa kaikille, missä
asioissa olemme parempia kuin muut. Meidän
pitää sanoittaa osaamisemme ja katsoa yhdessä moniammatillisesti,
minkä arvonlisän osaamisemme tuo potilaiden hoitoon. Tällä hetkellä tuo osaaminen on jo tunnustettu, sillä vaikka kuinka yritän
välttää farmasian vihreitä lukulasejani, niin kyllä Rationaalisen
lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti nostaa
mielestäni farmasian osaamista esiin. Niin kuin pitääkin.
Nyt on meidän tehtävämme jalkauttaa loppuraportissa
esitetyt asiat.
Entäpä miksi uskon, että olemme jokapäiväisessä
työssä ylpeitä? Tähän liittyy tapahtuma, jonka kuuntelin sivusta. Eräs jäsenemme laittoi työtakkiaan päälle
ja oli kiinnittämässä farmasiapinssiään
siihen. Kyseinen pinssi oli jo kulunut, ja
hänelle tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa
pinssi uuteen. Hän ei kuitenkaan halunnut vaihtoa, sillä kyseinen pinssi oli
ollut eri työtakeissa noin kymmenen
vuoden ajan ja jäsen halusi, että se
sama pinssi on mukana työtakissa
myös jatkossakin. Ja tuon ammattiylpeyden takia taas päässäni soi:
Vive la, vive la,
vive l’amour
Vive la farmacie!
Antti Kataja
puheenjohtaja
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Fimnet – Farmasialiiton tärkeä ja
luotettava viestintäkanava
FARMASIALIITTO tiedottaa alueellisista tapahtumista ensisijaisesti Fimnetissä tietyn ryhmän alla. Myös verkostot itse käyttävät Fimnetiä tiedottamiseen.
Jokainen jäsen voi itse valita, mihin
Fimnetin ryhmiin haluaa kuulua. Valittavana on miltei 20 ryhmää alueellisista ryhmistä sektorikohtaisiin.
Fimnet-tunnukset lähetetään postitse uusille jäsenille liittymisen jälkeen. Jäsenet lisätään Fimnetissä automaattisesti alueellisiin ryhmiin postinumeron mukaan. Opiskelijajäsenet on lisätty opiskelijoiden omaan
ryhmään, jossa ovat automaattisesti

kaikki Farmasialiiton jäsenrekisterissä
olevat opiskelijajäsenet.
Fimnet-tunnus täyttää sähköiselle
tunnistamiselle asetetut vaatimukset
ja on turvallinen tunnistautumiskeino.
Fimnetin yhteistyöliittoja ovat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto, Farmasialiitto, Apteekkariliitto sekä Proviisoriyhdistys. Palvelun tuottaa Lääkärikompassi.

Kalenterin
peruminen
Farmasialiiton perinteinen kalenteri vuodelle 2019 toimitetaan Farmasia-lehden mukana marraskuussa.
Mikäli sinulla ei ole tarvetta
paperiselle kalenterille, voit peruuttaa
sen 20.6. mennessä täältä:
bit.ly/2xxqPFF (tai lataa älypuhelimeesi qr-koodilukija).

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

KEVÄÄN KUOHUT
TOIMISTOLLA
Toukokuun 7. päivä nostettiin
kuplivat maljat keväälle
yhteistyötahojen kanssa.
Katso lisää kuvia osoitteessa
farmasialehti.fi

Eduskuntatalolla nähtiin Farmasialiiton tiimi eli puheenjohtaja Antti
Kataja, Helsingin AJR:n puheenjohtaja Piia Renvall, toimitusjohtaja
Riitta Uusi-Esko ja järjestöpoliittinen asiantuntija Anne Hautala.

POP-UP APTEEKKI
EDUSKUNNASSA
LÄÄKEHOIDON päivänä 22.3. Farmasialiitto ja Apteekkariliitto
järjestivät yhdessä pop-up apteekin Eduskuntatalolla esitelläkseen alan osaamista. Päivän teemana oli tänä vuonna rationaalinen lääkehoito, ja samalla käynnistyi Sopiva lääke -kampanja.
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Lakimies vastaa

Työn tarjoaminen irtisanomistilanteessa
Mitä tarkoittaa työn tarjoamisvelvollisuus, jos työ vähenee
tuotannollisista tai taloudellisista syistä työpaikalla?
TYÖNANTAJAN IRTISANOESSA henkilöstöä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä edellytetään, että tarjolla oleva työ on taloudellisista,
tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ja ettei työtekijää
voida sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Yksistään työn vähentyminen olennaisesti ja pysyvästi ei ole riittävä peruste irtisanomiselle, jos
työnantaja voi tarjota työntekijälle muuta työtä.
Muun työn tarjoamisvelvollisuus on siis osa
työntekijän irtisanomissuojaa.
Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työntekijälle ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä.
Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Irtisanominen on peruutettava, jos irtisanomisaikana
ilmaantuu työtä, jota työntekijä voi koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksen perusteella tehdä.
Työnantajan työn tarjoamisvelvoitetta ei ole
rajoitettu maantieteellisesti, vaan hänelle on
velvollisuus tarjota työtä myös muista toimipisteistä. Työnantajalla on velvollisuus selvittää

työn tarjoamismahdollisuudet myös sellaisissa
yhteisöissä, joissa se tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kuten mahdollisissa tytäryhtiöissä.
Työntekijällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta
ottaa vastaan tarjottua työtä, mikäli se tarkoittaa työntekopaikan siirtymistä kohtuuttoman kauas aiemmin sovitusta.
Työnantajan on oma-aloitteisesti selvitettävä
irtisanomisuhan alaisille työntekijöilleen tarjottavissa olevat avoimet työtehtävät. Työn tarjoamisen tulee tapahtua yksilöidysti ja konkreettisesti siten, että työtä tarjotaan henkilökohtaisesti työntekijälle. Työnantaja ei voi siirtää velvollisuuttaan työntekijöille esimerkiksi ilmoittamalla yleisesti avoinna olevista tehtävistä työpaikalla. Jos työnantaja tarjoaa muuta työtä irtisanomisen sijaan, työntekijälle on annettava
kohtuullinen harkinta-aika miettiä tarjotun
työn vastaanottamista.
Työntekijän velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä on suppeampi kuin
työnantajan velvollisuus tarjota muuta työtä
työntekijälle. Lähtökohtana on, että työntekijällä on velvollisuus ottaa vastaan vain työsopimuksensa mukaista työtä, vaikka hänellä on
velvollisuus tehdä tilapäisesti muutakin sovitun
työn kaltaista työtä. Jos työntekijä kieltäytyy ottamasta vastaan tarjottua muuta työtä, työnantajalla on jälleen oikeus irtisanoa työntekijän
työsopimus.
Huomattavaa on myös se, että työnantajalla
ei ole taloudellista ja tuotannollista irtisanomisperustetta, jos se on ottanut ennen työntekijän
irtisanomista tai sen jälkeen uuden työntekijän
samankaltaisiin tehtäviin, joita hän olisi voinut
tarjota irtisanottavalle työntekijälle. Tällainen
rekrytointi osoittaa, ettei työ ole irtisanomiseen
oikeuttavalla tavalla vähentynyt.
Annukka Lankila
työmarkkinajohtaja
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OLEN TÄÄLLÄ
TEITÄ VARTEN.

Annukka Lankila
työmarkkinajohtajaksi

OIKAISU
JUTTUUN OSASTOFARMASIASTA

Annukka Lankila aloitti Farmasialiiton
työmarkkinajohtajana 19. maaliskuuta.
Lankila on koulutukseltaan oikeustieteiden
ja hallintotieteiden maisteri. Hän on toiminut henkilöstöjohtajana ja -päällikkönä
13 vuoden ajan. Lisäksi hän on työskennellyt omassa työoikeudellisia palveluja
tarjoavassa yrityksessään vuodesta 2015
alkaen. Lankilalla on vankka kokemus erityisesti työsuhdejuridiikasta ja henkilöstöhallinnon tehtävistä.
Työmarkkinajohtajana Lankila avustaa ja

Farmasia 2/2018 -lehden
artikkelissa Osastofarmasian rooli
monipuolistuu kerrottiin virheellisesti
Asta Kähkösen aloittaneen
vakinaistettuna klinikkaproviisorina
vuonna 2017. Kyseisenä vuonna
Kähkönen oli mukana HYKSin
Syöpäkeskuksen ja HUS-Apteekin
klinikkaproviisorin pilottihankkeessa,
minkä jälkeen hän aloitti
vakinaistettuna klinikkaproviisorina
vuonna 2018. Lisäksi kannen
otsikossa puhuttiin virheellisesti
lääketurvallisuudesta oikean termin
ollessa lääkitysturvallisuus.

konsultoi työoikeudellisissa asioissa sekä
huolehtii työsuhdeneuvonnan koordinoinnista, toteutuksesta ja tiedottamisesta.
Jatkossa hän osallistuu myös työehtosopimusneuvotteluiden johtamiseen ja toteutukseen.
Lankilaan voi olla yhteydessä muun
muassa työsopimuksiin, palkkaukseen ja
edunvalvontaan liittyvissä asioissa.
– Mieltä askarruttavissa kysymyksissä
kannattaa ottaa reilusti yhteyttä ja pyytää
neuvoa, Lankila sanoo.

Farmasialiiton ja Orionin yhteinen koulutusilta
Farmasialiitto ja Orion järjestivät 24.
Apteekin valikoimissa ei Pelkosen mukaan juurikaan ole saatavilla vegaanien
huhtikuuta yhteisen koulutusillan teetarpeisiin sopivia monivitamiinivalmismoilla vegaanin ravintolisät sekä
teita, koska ne sisältävät usein eläinpevoimaa ja iloa arkeen. Koulutusiltaan
osallistui runsaat 700 henkilöä.
räisiä ainesosia, kuten liivatetta, lakIllan ensimmäinen luennoittoosia tai lanoliinia. Yksittäisiä rasija oli laillistettu ravitsevintolisävalmisteita on jonkin
musterapeutti Lotta
verran saatavilla.
Pelkonen.
– Moni ostaa ravintolisänsä erikois– Vegaaniksi määkaupoista.
ritellään henkilö,
Pelkonen muisjoka ei syö mitään
eläinkunnan tuottutti, että vegaanit
teita, kuten lihaa,
ovat kasvava asiakalaa, munia, maikasryhmä, joka kantotuotteita ja niiden
nattaa huomioida
johdannaisia. Vetuotevalikoimassa ja
gaani ei myöskään osta
esillepanossa.
eläinperäisiä vaatteita eikä tue
Viestintäkouluttaja ja taitoKoulutusillassa
valmentaja Ritva Enäkoski lapalveluita, jotka perustuvat
kuultiin Lotta
tasi kuulijoihin virtaa ja pöllytti
eläinten riistoon.
Pelkosen (vas.)
ennakkoluuloja. Sali repesi
Pelkonen kertoi, että veluento vegaagaaniruokavaliota ei voi nouaika ajoin hersyvään nauruun.
nien ravintolidattaa turvallisesti ilman raEnäkoski pani yleisön pohsistä sekä Ritva
timaan,
mikä meitä ohjaa:
vintolisiä.
Enäkosken
nälkä, uskomukset, vireystila
– Kaikille vegaaneille suosiluento voiman
tellaan ravintolisänä B12-vitavai tunteet? Hän puhui myös
ja ilon tuomisesta arkeen.
miinia, D-vitamiinia ja jodia.
ajatusloukuista.

– Aivan kaikkea ei kannata uskoa tai
putoaa ajatusloukkuun. Sieltä ylöspääsemiseksi on omat kikkansa.
Enäkoski totesi, että naiset ovat hirveän ankaria sättimään itseään.
– Mitä tapahtuu itsetunnolle, jos sitä
koko ajan murentaa? hän huomautti.
Kouluttaja on perustanut Facebookiin
ryhmän nimeltään Puhu kauniisti itsellesi, jotta oppisimme käyttämään mieltä
kohottavia sanoja.
– Pienet hytkähdykset päivittäin antavat ilon voimaa ja toimivat varalatureina. Miettikää joka ilta kolme siunausta, jotka menivät tänään hyvin.
Valoisaksi lopuksi Enäkoski ennusti,
että meille on tulossa hyvän huomaamisen vallankumous.
Perinteisen Farmasialiiton ja Orionin
yhteisen koulutusillan pääpaikkana toimi
Helsinki, josta koulutus lähetettiin 12
paikkakunnalle: Tampereelle, Lahteen,
Lappeenrantaan, Kouvolaan, Turkuun,
Poriin, Seinäjoelle, Jyväskylään, Kuopioon, Joensuuhun, Ouluun ja Kajaaniin.
› Vastaukset luennon kysymyksiin ja
videotallenne tulevat galenos.fi-sivustolle.
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TEKSTI MIA WECKSTRÖM KUVA VESA-MATTI VÄÄRÄ

HÄN

Farmasiaa opiskelijan silmin

K

auri Laine on monessa mukana: hän on Farmasialiiton

hallituksen ja Farmasia-lehden toimituskunnan jäsen
sekä Farmasialiiton opiskelijoiden eli FLOpin tiedottaja
ja Turun paikallistoimija.
Laine aloitti farmasian opinnot Turussa vuonna 2013 ja valmistui kandidaatiksi viime kesänä. Tällä hetkellä hän suorittaa
lääkekehityksen ja lääketieteellisen teknologian jatko-opintoja
Åbo Akademissa.
Kiinnostus järjestötoimintaan syntyi opiskelujen toisena vuotena, kun Laine ryhtyi FiPSAn (Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt) suomen ja ruotsin kielen kääntäjäksi. Aktiivisuus järjestöissä on tuonut Laineelle paljon kontakteja, ja samalla hän on
päässyt tutustumaan alaan eri näkökulmista.
– Kollegoihin tutustuminen on nykyään entistä tärkeämpää.
Olen saanut kuvan siitä, mitä ala pitää sisällään ja millaisia urapolkuja ja -valintoja muut farmasistit ovat tehneet, Laine kertoo.
Työkokemusta Laineelle on kertynyt muutaman vuoden satunnaisista töistä teknisenä työntekijänä, puolen vuoden työharjoittelusta yksityisapteekissa ja hänen nykyisestä työstään Yliopiston
Apteekissa, jossa Laine on työskennellyt vuoden verran.
– Lääkehoidon arviointiin valmistava koulutus olisi hyvä
ujuttaa opetussuunnitelmiin mukaan. Lisäksi opiskelijapiireissä
palavaa intohimoa herättäviä teemoja ovat ekologinen vastuullisuus, maailmanlaajuista antibioottiresistenssin uhkaa vastaan toimiminen sekä kansalaislähtöisyys ja -läheisyys lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
Farmasian töiden lisäksi Laine toimii ajoittain nuorisotyön parissa, mihin kipinä syntyi isoskoulutuksessa.
– Nuorisotyö on ikään kuin töistä palautumista töiden parissa.
Vapaa-ajalla intohimonani on myös musiikki kaikissa muodoissaan. Soittimet, säveltäminen, sovittaminen ja sanoittaminen
ovat lähellä sydäntäni, Laine kuvailee.

Kauri Laine, 24
› asuu Turussa ja opiskelee Åbo Akademissa
lääkekehitystä ja lääketieteellistä teknologiaa
› farmasian kandidaatti 2017, Åbo Akademi
› Farmasialiiton hallituksen opiskelijaedustaja
2018–2019
› Farmasia-lehden toimituskunnan jäsen
› FLOpin sihteeri 2017 ja tiedottaja 2018
sekä Turun paikallistoimija vuodesta 2017
› FiPSAn tiedottaja ja Pharmaca Studentica
-jäsenlehden päätoimittaja 2017 ja 2018
› harrastukset: nuorisotyö, musiikki ja runous

Opintojen, järjestötoiminnan ja
työn kautta Kauri
Laine pysyy ajan
tasalla alan uusimmista tuulista.
Sote puhuttaa tällä
hetkellä niin liitossa
kuin opiskelijoiden
keskuudessa.

Lääkehoidon
arviointiin
valmistava koulutus
olisi hyvä ujuttaa
opetussuunnitelmiin
mukaan.
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ASIAKAS APTEEKISSA
TEKSTI SIMO INKALA JA KALLE PURANEN

NIVELREUMA on krooninen tulehduksellinen nivelsairaus, joka liittyy erityisesti T- ja B-solujen lisääntyneeseen aktiivisuuteen. Hoitamattomana tämä
johtaa lisääntyneisiin niveltulehduksiin
ja pysyviin nivelvaurioihin. Nivelreuma
on edelleen etiologialtaan osittain epäselvä ja se esiintyy noin 0,8 prosentilla
suomalaisista aikuisista.
Nivelreuman oireet vaihtelevat oireettomasta vasta-ainepositiivisuudesta
moniniveltulehdukseen tai yleisoireiseen tautiin. Nivelreuman niveloireet ilmenevät usein turvotuksena, liikearkuutena ja pitkittyneenä aamujäykkyytenä.
Nivelreumassa voi esiintyä myös yleisoi-

?

52-vuotias nainen on puoli vuotta sitten aloittanut reumalääkityksen
nivelreuman hoitoon. Hänellä ei ole muita pitkäaikaislääkityksiä.
Hoito aloitettiin REKO-yhdistelmähoidolla, johon kuuluu
metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja pieniannoksinen
glukokortikoidihoito. Kuuden kuukauden seurannan jälkeen
REKO-hoidon vaste ei ole ollut tarpeeksi voimakas. Nyt potilaalle
määrätään infliksimabihoito metotreksaattiin yhdistettynä.
Valtioneuvoston rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelman
mukaan biosimilaarien käyttöönottoa tulee edistää kustannusten
alentamiseksi, joten infliksimabihoidoksi valitaan Remsima.

reita, kuten laihtumista tai kuumeilua.
Nivelreuman lääkehoito aloitetaan
usein REKO-yhdistelmällä, johon kuuluvat metotreksaatti, sulfasalatsiini,
hydroksiklorokiini ja pieniannoksinen
glukokortikoidi. Yhdistelmällä hoitovaste on parempi kuin yksittäisillä lääkeaineilla. Biologisia lääkkeitä, kuten infliksimabia, voidaan käyttää, mikäli perinteisillä lääkkeillä ei saada tavoiteltua
hoitovastetta.

Lääkitys

Asiakkaalle kokeillaan infliksimabihoitoa yhdistettynä metotreksaattiin.
Infliksimabi on klassinen monoklonaa-

linen vasta-aine, joka kuuluu TNF-α-estäjiin. Biologiset lääkkeet ovat suurikokoisia proteiineja, jotka voivat olla jopa
satoja tai tuhansia kertoja suurempia
molekyylimassaltaan verrattuna pienimolekyylisiin lääkeaineisiin. Tuumorinekroositekijä-α on tärkeä immuunijärjestelmän signalointiproteiini, joka
toimii säätelevänä sytokiinina tulehduksellisissa reaktioissa. Infliksimabia
annostellaan 3 mg/kg laskimoinfuusiona. Hoito uusitaan kahden ja kuuden
viikon jälkeen ensimmäisestä infuusiosta. Hoito uusitaan kahdeksan viikon
välein näiden kolmen infuusion jälkeen.
Kliininen vaste saavutetaan yleensä 12
viikon jälkeen hoidon aloittamisesta ja
annosta voidaan nostaa asteittain 1,5
mg/kg:sta aina 7,5 mg/kg:aan saakka.
Useimmiten infliksimabin haitat liittyvät heikentyneeseen immuunivasteeseen. Yleisin kliinisissä tutkimuksissa
havaittu haittavaikutus on ollut ylähengitystieinfektio, joka on havaittu noin
25,3 prosentilla infliksimabia saaneista
potilaista. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa allergiset hengitystieoireet, masentuneisuus, unettomuus ja päänsärky. Vasta-aiheena ovat
muun muassa yliherkkyys infliksimabille ja sydämen vajaatoiminta.
Biosimilaarit, kuten Remsima, ovat
yksinkertaistettuna biologisten lääk-

Lähteet: Abi-Raad R, Smith BR: Biosimilar biologics: Never identical but close enough. Transfusion 55(2): 229–231, 2015
Baumann A: Early development of therapeutic biologics–pharmacokinetics. Curr Drug Metab 7(1): 15–21, 2006 • Doss CGB, Agoramoorthy G, Chakraborty C: TNF/TNFR: drug target for auto immune diseases and immune-mediated inﬂammatory diseases. Front Biosci
19: 1028-40, 2014 • Duodecim lääketietokanta. Haettu Internetistä 15.01.2018. www.terveysportti.ﬁ • Nivelreuma. Käypä hoito –suositus.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,
Helsinki 2015. www.kaypahoito.fi • Rantalaiho V, Sokka T, Meri S: Nivelreuma. Duodecim: 133(18):1691-8, 2017 • Valtioneuvosto: Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma: suunnitelma biosimilaarien hallitulle käyttöönotolle. 18.10.2016. http://valtioneuvosto.ﬁ/documents/1271139/3206721/RATI_ Biosimilaarisuunnitelma_FINAL_clean_18_10_2016.pdf/83e336c8-0f8f-4949-a1ce-b48bc48e10ea
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PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakkaalle
kerrottavat asiat:

”Yleisin kliinisissä
tutkimuksissa havaittu
haittavaikutus on ollut
ylähengitystieinfektio.”
keiden rinnakkaislääkkeitä. Toisin kuin
perinteisten pienimolekyylisten lääkkeiden kohdalla biosimilaarien valmistusprosessi on monimutkainen ja ne tuotetaan elävissä soluissa.
Asiakas käyttää yhdessä infliksimabin
kanssa metotreksaattia. Metotreksaatti
on foolihappoantagonisti, jonka vaikutus perustuu foolihapon pelkistymisen estoon ja sitä kautta solun jakautumisen estämiseen. Metotreksaatin tyypillinen annostus nivelreuman hoidossa
on 7,5–15 mg kerran viikossa. Metotreksaattia käytetään myös erilaisten syöpien hoidossa. Nivelreuman hoitoon
käytetyt annokset ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin syöpään käytetyt, joten metotreksaatille tyypillisiä
haittavaikutuksia esiintyy lievempinä
kuin syövän hoidossa. Haittavaikutuksia
ovat esimerkiksi luuydinsuppressio, limakalvovauriot, huonovointisuus ja
epätavallinen väsymys.

Harrastuksena
Farmasialiitto

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

› Infliksimabi-hoito on suoritettava
reumatologin aloittamana ja
valvonnassa.
› Infliksimabi on biologinen lääke,
joka on erittäin kallis. Remsima
on lääkeaineen tällä hetkellä
halvin biosimilaari.
› Infliksimabi kuuluu alempaan
erityiskorvausluokkaan.
› Hoito aloitetaan laskimoon
annettavalla infuusiolla, jonka
annos on 3 mg/kg. Seuraavina
hoitokertoina annetaan infuusiot
kahden ja kuuden viikon kuluttua
ensimmäisestä infuusiosta.
Tämän jälkeen infuusio annetaan
joka kahdeksas viikko.
› Mahdollisia haittavaikutuksia ovat
muun muassa lisääntynyt
infektioherkkyys, päänsärky,
hengitysoireet ja väsymys.

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

K

yselin tässä taannoin työkavereiltani, mitä kukin harrastaa
vapaa-aikanaan. Vastaukset poikivat erilaisia ihmisten tekemisiä laidasta laitaan seinäkiipeilystä agilityn kautta runokokoelmiin. Ihaillen kuuntelin sitä tarmoa ja monipuolisuutta, millä lähipiirini iltansa ja vapaapäivänsä täyttää puhumattakaan vielä lasten harrastustoiminnan tukemisesta siinä samaan aikaan.
Farmasialiiton uusi hallitus järjestäytyi tammikuussa, ja aloitimme kokouksen esittäytymiskierroksella. Oman vuoron osuessa
kohdalle pääsi suustani vähän vahingossa, sen kummempia ajattelematta asiaa, lause: ”Harrastukseni on Farmasialiitto.” Tuolloin
paikalla sattui olemaan tämän lehden toimituskuntaa eli saman
tien tähän hallitusuran alkuun pääsen selittämään sanomisiani.
Ammattiliittoon kuuluminen on aina kuulunut osaksi elämääni
työurani alkuajoista lähtien. Alkuun luulin, ettei töitä voi edes
tehdä ilman liiton jäsenyyttä. Hotelli- ja ravintola-alan työt veivät
tämän miehen heti lukion jälkeen. Kun urani reilut kymmenen
vuotta myöhemmin päättyi sillä sektorilla, päättyivät samalla työt
erään pienen hotellin luottamusmiehenä. Siemen liittoharrastukselle oli siis kylvetty.
FO Helsingin, opiskelijayhdistyksemme, hallitus kutsui minut
riveihinsä opiskeluaikanani. Matkani liiton toiminnan ja päätöksenteon ytimeen jatkui heti valmistumiseni jälkeen apteekin luottamusmiehenä ja paikallisyhdistyksen hallituksen tiedottajana.
Nyt 20 vuotta myöhemmin voin todeta, että todellakin! Harrastus tästä minulle tuli. Menossa on viides kausi liiton valtuustoa/edustajistoa/hallitustyötä. Paikallistoiminnassa olen
saanut olla mukana saman verran. Toimikuntia ja työryhmiä,
joissa olen saanut olla mukana suunnittelemassa tulevaisuuttamme osana suomalaista farmasian kenttää, riittää tässä vuosien
varrelta ihan joka sormelle laskien. Olen varovasti arvioiden osallistunut noin 700 kokoukseen, palaveriin tai tapahtumaan, jossa
Farmasialiitto on ollut mukana. Kyllä, ihan vapaaehtoisesti!
Olen tässä vuosien varrella ammentanut voimaa harrastukseeni sadoilta ja taas sadoilta liiton aktiiveiltamme, jotka palavasti
uskovat toisaalta tiedon ja osaamisen sekä toisaalta auttamisen
jalon halun kantavan liittomme jäsenet kohti loistavampaa tulevaisuutta. Välillä joku kysyy, kuinka jaksan olla kaikessa mukana.
Vastaan, että juuri siksi!
Tämä on oikeasti kivaa – uskallathan sinäkin kokeilla tätä sen
uhalla(kin), että jäät koukkuun...
Harrastan... siis olen!

Mika Lätti

Suomen Farmasialiiton hallituksen
varapuheenjohtaja
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NAPSITUT

24

AURINGOSSA PALAMISEN TODELLISEN
VOIMAKKUUDEN NÄKEE IHOLLA VASTA
24 TUNNIN KULUTTUA. RIITTÄVÄN KORKEA
SUOJAKERROIN JA UVA-MERKITTY
AURINKOIVOIDE SUOJAAVAT IHOA
KESÄPÄIVINÄ. LÄHDE: HS.FI

Luottamustoimisten
puheenjohtajien koulutuspäivä
ALUEJOHTORYHMIEN sekä neuvottelukuntien puheenjohtajat

osallistuivat koulutuspäivään liiton toimistolla 13. huhtikuuta.
Neuvottelukunnilla ja aluejohtoryhmillä oli alkajaisiksi erilliset
koulutukset, joissa kerrattiin Farmasialiiton ohjesääntöjä sekä jaettiin käytäntöjä. Vanhempi neuvonantaja Pekka Perttula kertoi vaikuttamisen moninaisuudesta. Puheenjohtaja Antti Kataja esitteli
Farmasialiiton toimiston kautta tapahtuvaa vaikuttamista sidosryhmille.
Iltapäivällä puheenjohtajat vierailivat Kelan pääkonttorilla,
jossa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen ja yliproviisori Jaana Kruuti
vastaanottivat kokousväen. Aaltonen kertoi Kelan uudistuneesta
strategiasta ja Kelan mahdollisesta roolista sotessa.
Päivän lopuksi toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko kävi läpi soten
tämän hetkistä tilannetta sekä sen mahdollisia vaikutuksia lääkehuoltoon ja farmasian ammattilaisten mahdollisuuksiin.
Puheenjohtajien koulutuspäivä on uusi konsepti Farmasialiitossa ja korvaa vanhan verkostokoulutuksen. Koulutuspäiviä on
tarkoitus järjestää kaksi kertaa vuodessa: toinen keväällä ja toinen
syksyllä.

Luottamustoimisten puheenjohtajien koulutuspäivä alkoi liiton
toimistolla ja jatkui Kelan pääkonttorilla.

FARMASIALIITON
MAAKUNTAVAALITAVOITTEET
SUOMI HALUTAAN hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaaksi. Mielestämme farmasian alan
ammattilaisten osaamista (esimerkiksi laadukas lääkeinformaatio) ei tällä hetkellä käytetä täydellä kapasiteetilla. On tärkeää varmistaa, että farmasian
alan osaamista on kaikkialla, missä lääkkeitä toimitetaan ja lääkeasioita ylipäätään käsitellään.
Suomen Farmasialiitto keskittyy maakuntavaalitavoitteissaan Rationaalisen lääkehoidon kirjausten
toimeenpanon edistämiseen. Toteutuessaan kirjaus toisi runsaasti uusia työpaikkoja farmasian alan
osaajille. Farmasialiitto pitää edelleen tärkeänä monilääkittyjen ja iäkkäiden potilaiden saattamista lääkehoitojen arviointipalvelujen piiriin palvelusetelijärjestelmällä. Kun potilaan lääkitys on kunnossa, hän
voi mahdollisimman hyvin ja kuormittaa terveydenhuoltoa mahdollisimman vähän, mikä näkyy kustannussäästöinä ja lääkekuorman vähenemisenä.

Oletko ehdolla maakuntavaaleissa?
Lähetä lyhyt esittely itsestäsi ja kerro keskeiset
vaaliteemasi 18.9. mennessä osoitteeseen
tuija.metsaaho@farmasialiitto.fi. Liitä mukaan
myös kuva. Merkkejä enintään 700. Toimitus
muokkaa tarvittaessa tekstejä.
Julkaisemme ehdokkaiden tiedot Farmasialehden verkkosivustolla farmasialehti.fi.

EIPG:N YLEISKOKOUS CASABLANCASSA
EUROPEAN Industrial Pharmacist
Groupin yleiskokous pidettiin 5.–6.
toukokuuta Marokon Casablancassa,
jonne saapui edustajia 15:sta Euroopan
maasta. Suomesta edustamassa olivat
Sanni Palosaari ja Antti Kataja. Kokouksessa kuultiin järjestön jäsenmaiden edustajien esitykset lääketeollisuuden ajankohtaisista teemoista eri
maissa.
Yleiskokouksessa pohdittiin kah-

dessa työryhmässä lääkeväärennysdirektiivin sekä Brexitin vaikutuksia
Euroopassa lääketeollisuudessa työskenteleville farmasisteille, jotka työskentelevät turvallisten ja tehokkaiden
lääkkeiden saatavuuden kanssa. Lääkeväärennösdirektiivin on tarkoitus
astua voimaan helmikuun alusta 2019.
Mikäli Euroopan lääkeviraston siirrossa
ei tule siirtymäaikaa, aloittaa uusi virasto tehtävässään 30.3.2019.

Tämä tarkoittaa, että koko lääkehuolto joutuu Euroopan tasolla muuttamaan muun muassa laatujärjestelmiään lyhyessä ajassa, mikä tarkoittaa
tiettyjen farmasistien kuormitusta.
Erityisesti muutos kuormittaa heitä,
jotka ovat laatutehtävissä tai vastuunalaisen johtajan tehtävissä. Yleiskokouksessa nousikin huoli lähes yhteisten aikataulujen mahdollisesta vaikutuksesta lääkkeiden saatavuuteen.
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Vetcare Korvapuhdiste Otocur Vet
Vetcare Korvapuhdiste sopii runsaasti vaikkua
erittävien korvien puhdistukseen. Se sopii myös
tulehdusalttiiden korvien puhdistamiseen sekä ihon
puhdistukseen. Korvatulehduksen tukihoitona vain
eläinlääkärin ohjeen mukaan. Sopii myös uiville
lemmikeille sen kuivattavan vaikutuksen ansiosta.
Vetcare Korvapuhdiste heikentää bakteerien ja
hiivojen elinolosuhteita sekä lisääntymistä.

Otocur Vet on jojobaöljyä (Simmondsia chinesis) sisältävä
korvakäytävien hoitoöljy. Apuaineita ovat nestemäinen
parafiini ja syklopentasiloksaani. Irrottaa vaikkua todella
tehokkaasti. Ennaltaehkäisee säännöllisesti käytettynä
korvakäytävien ärsytystä ja punoitusta paljon uivilla ja
korvatulehduksiin taipuvaisilla lemmikeillä.

ANNOSTUS
Annostellaan liuosta korvakäytävään korvan koosta riippuen riittävä määrä
(0,5-2 ml) tarvittaessa tai eläinlääkärin antamien ohjeiden mukaan. Korvaa
hierotaan kevyesti tyvestä, jonka jälkeen korvakäytävän aukko pyyhitään
pumpulilla. Sulje korkki huolellisesti käytön jälkeen.
Jos esiintyy ihoärsytystä, lopeta käyttö ja kysy neuvoa eläinlääkäriltä.
Älä käytä vaurioituneelle tai ärtyneelle iholle.
Noudata aina eläinlääkärin antamia ohjeita.
Käytä kullekin eläimelle omaa Vetcare Korvapuhdiste pulloa.

ENNALTAEHKÄISEVÄ KÄYTTÖ
Annostele 1-2 painallusta korvasuihketta
kerran päivässä eläimen molempiin korviin 2 viikon ajan. Kokonaiskäyttöajan
jälkeen annostellaan kerran viikossa tai eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.
Kokonaishoitoajan tulee olla vähintään 10 viikkoa.
VAIKUN IRROTUS
Annostele 1-2 painallusta kerran päivässä korvakäytävään
3-4 päivän ajan tai eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Hoidon jälkeen korvat
voidaan huuhdella.
Noudata aina eläinlääkärin antamia ohjeita.
Käytä kullekin eläimelle omaa Otocur Vet pulloa.
6.2018

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
lemmikinkotiapteekki.fi
facebook.com/vetcarefinland
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Farmasialiitto tukee
jäseniään työelämän eri
tilanteissa. Työsuhdeneuvonnan, urapalvelujen ja
vakuutusturvan lisäksi liitto
tarjoaa paljon jäsenetuja,
joista voit nauttia
niin arjessa kuin
lomallakin.

LIITTO PALVELEE
TEKSTI TIINA PARIKKA

Tukenasi
työsuhdeasioissa

Työsuhdeneuvonnan palvelut ovat tärkeä jäsenetu. Farmasialiitto kokoaa vuosittain alan palkkatietoja, joita jäsenet voivat hyödyntää omissa
palkkaneuvotteluissaan. Jäsenet saavat liitosta
asiantuntevaa lainopillista neuvontaa työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa sekä työlainsäädännön tulkinnassa. Työpaikoilla liiton
luottamusmiehet auttavat jäseniä työsuhteisiin
liittyvissä asioissa.

Mukana uran kaikissa vaiheissa

Olitpa sitten siirtymässä opiskelijasta työelämään, palaamassa työhön esimerkiksi vanhempainvapaan jälkeen tai miettimässä urasi tulevaisuutta, liitosta saat
tukea urasuunnitteluun. Urapalveluportaalissa voit
käydä asioita läpi omaan tahtiisi, mutta myös henkilökohtaista neuvontaa on saatavilla joko puhelimitse tai
skypen kautta.
Työnhakijoille on tarjolla muun muassa ohjausta työhakemuksen ja cv:n laadintaan, linkedIn -profiilin päivitykseen, työhaastatteluun valmistautumiseen ja oman
osaamisen tunnistamiseen ja markkinointiin.
Farmasialiitto toimii myös osaajien yhdistäjänä. Se
julkaisee alan työpaikkahakemuksia ja järjestää mentorointiohjelmia, jonka kautta voit saada vertaistukea ja
uusia näkökulmia työhön kokeneelta kollegalta.

Koulutuspalveluista
kerrotaan
sivulla 41.

Laadukasta
lukemista

Jäsenlehti Farmasiassa julkaistaan farmaseuttista ammattitaitoa edistäviä juttuja apteekkialalta, lääketeollisuudesta,
lääketukkukaupasta, sairaalafarmasiasta ja farmasian opetuksesta. Myös työmarkkina-asiat ovat Farmasian keskeistä
sisältöä. Kuudesti vuodessa ilmestyvä Farmasia seuraa järjestötoimintaa, kouluttautumisen kysymyksiä ja terveydenhuoltoa laajempana yhteiskunnan osa-alueena.
Dosis on ainoa suomenkielinen farmasian alan tieteellinen lehti. Siinä julkaistaan farmasian ja sen lähialojen alkuperäistutkimuksia, katsauksia, väitöskirjan tai opinnäytetyön tiivistelmiä, tieteellisiä kommentteja, kirjeitä ja vastauksia. Dosis ilmestyy neljä kertaa vuodessa verkossa.
Jäsenetuna saat vuosittain taskukalenterin.
Lisäksi materiaalipankista löytyy oppaita, erilaisten koulutusten materiaaleja sekä koulutustallenteita ja ohjevideoita.
Farmasialiiton jäsenillä on myös mahdollisuus päästä lukemaan European Industrial Pharmacists Groupin (EIPG)
lehteä, EIPG Journalia.
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköisillä uutiskirjeillä.

Tukea jatkokouluttautumiseen
ja ulkomailla opiskeluun

Farmasialiitto myöntää jäsenilleen apurahoja tai
avustuksia farmaseutin, proviisorin tai maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeiseen koti- ja ulkomaiseen
koulutukseen (lyhyt- ja pitkäkestoinen), tutkimus- ja
julkaisutoimintaan sekä seminaarien ja kongressien
osallistumismaksuihin ja matkoihin.
Farmasialiiton opiskelijajäsenet voivat hakea apurahaa tutkintoon kuuluviin, ulkomailla suoritettaviin
opintoihin. Näitä opintoja ovat esimerkiksi harjoittelu, graduun liittyvä tutkimus sekä muut opintopisteitä kartuttavat vaihto-opinnot ja kongressit.
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Mukana lomalla

Farmasialiitolla on lomaosake Vierumäen Golf Resortissa. Akavan kautta
Farmasialiiton jäsenillä on oikeus vuokrata myös Myynnin ja markkinoinnin
ammattilaisten ja A-lomien lomahuoneistoja jäsenhintaan. Kohteet ja varausohjeet löytyvät osoitteista www.levirakka.fi ja www.a-lomat.fi.

Turvattu tulevaisuus

Monelle työttömyysturva on yksi keskeisistä syistä liittyä ammattiliittoon.
Farmasialiiton jäsenet on vakuutettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi silloin, kun sinulla on voimassa oleva työsopimus.
Valmistuneilla jäsenillä työttömyyskassan maksu kuuluu Farmasialiiton jäsenmaksuun (37€/kk), opiskelijat maksavat työttömyyskassan jäsenmaksun erikseen (92,50€/vuosi). Työn ei tarvitse olla oman alan työtä, vaan työttömyysturva koskeen muissakin tehtävissä työskenteleviä.
Farmasialiitto on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön
oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen ammatista aiheutuvien vahinkojen ja työsuhteen riita-asioiden varalta. Vakuutus turvaa toisen
palveluksessa työskentelevien lisäksi opiskelijoita ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, joilla ei ole muita palveluksessaan. Vakuutus on
voimassa Pohjoismaissa. Oikeusturvavakuutus on lisäksi voimassa
Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen
työnantajan ja työntekijän ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta,
joka työsopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa.
Järjestötehtävissä sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta
liitto on vakuuttanut jäsenensä järjestövakuutuksella. Vakuutus on
voimassa järjestötoiminnan yhteydessä kaikkialla maailmassa.
Farmasialiiton jäsenille on tarjolla alennuksia Ifin vakuutuksista. Alennusetuja on tarjolla paitsi jäsenille, myös heidän perheenjäsenilleen. Tarkemmat tiedot voimassa olevista etuuksista
löytyy osoitteesta www.if.fi/farmasialiitto.

Akavalaisten
jäsenedut
löydät täältä:
memberplus.fi
Lisäeläkejärjestely

Lakisääteinen eläkeikä nousi 1.1.2017 lähtien alimmasta 63 ikävuodesta asteittain. Yksityisen alan apteekkien farmaseuttisella
henkilöstöllä on lakisääteisen eläkkeen lisäksi lisäeläkejärjestely, jossa eläkeikä on 63
vuotta. Tämä tarkoittaa, että lisäeläkkeen nostamisen voi halutessaan aloittaa 63 vuoden
iässä, vaikka lakisääteinen eläke alkaisi myöhemmin. Lisäeläkkeen voi nostaa lyhimmällään 24 kuukauden aikana. Eläkkeen määrä
riippuu eläkerahaston suuruudesta ja nostoajanjaksosta.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Sanna ValasmoLunkka aloitti
Orionilla jo ennen
valmistumistaan.
Työpaikka on
tarjonnut aina uusia
haasteita kehittymisen myötä.

16 FARMASIA 3/2018

16-19_Farmasia_3-2018_Farmasisti_työssään.indd 16

3.6.2018 15.09

TEKSTI PIRITTA PORTHAN
KUVAT MAURI RATILAINEN

Hyvinvointityötä
näköalapaikalla
Sanna Valasmo-Lunkka on työskennellyt
Orionilla 14 vuotta. Iso yritys on tarjonnut
haasteita ja mahdollisuuksia, minkä ansiosta
Sanna on urallaan edennyt myyntilupaasiantuntijasta markkinointijohtajaksi.
Tuotepäällikön
pesti oli
minulle koulu
markkinointiin.

O

rion Oyj:n markkinointijohtaja Sanna Valasmo-Lunkka
hymyilee aurinkoisesti työhuoneessaan myynnin ja
markkinoinnin toimipisteessä Espoossa.
Yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi
ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden
vaikuttavia aineita. Sanna työskentelee
itsehoitovalmisteiden, kuten reseptivapaiden lääkkeiden, maitohappobakteereiden, vitamiinien ja perusvoiteiden,
markkinoinnin parissa.
– Suosikkejani tuotteistamme ovat
maitohappobakteerisarja Fiilus ja D-vitamiinivalmiste Devisol. Ne ovat auttaneet itseäni pysymään terveenä koko
vuoden, Sanna vinkkaa.

Asiantuntijasta esimieheksi

Vuonna 2004 Sannan proviisorin tutkinto oli gradua vaille valmis. Sanna
aloitti proteiinilääkkeiden alkupään
tutkimusta käsittelevän gradun kirjal-

lisen osuuden työstämisen Kuopion yliopiston farmasian teknologian laitokselle. Hän muutti myöhemmin Helsinkiin tekemään gradunsa loppuun ja
huomasi Orionin työpaikkailmoituksen.
Yritykseen haettiin määräaikaista kotimaan myyntilupa-asiantuntijaa farmaseuttikulmalla.
– Hain työpaikkaa ja minut palkattiin, Sanna kertoo.
– Viimeistelin graduni työn ohessa ja
valmistuin proviisoriksi tammikuussa
2005. Parin vuoden päästä siirryin Orionilla tutkimuksen ja tuotekehityksen
puolelle kliinisiin lääketoimituksiin,
jossa tiimimme huolehti lääketutkimusten lääketoimituksista. Toimenkuvani oli mielenkiintoinen, mutta kapea.
Halusin oppia uutta.
Kun yrityksessä avautui tuotepäällikön paikka kotimaan myynti- ja markkinointiosaston reseptipuolella, Sanna
siirtyi talon sisällä uuteen tehtävään.
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Sannalle on tärkeää,
että hän saa työskennellä sinivalkoisessa
suomalaisessa yrityksessä edistämässä
vahvaan tutkimukseen perustuvaa
hyvinvointia.

Asiakaskohderyhmäksi muodostuivat
lääkärit ja apteekit, joille markkinoitiin esimerkiksi diabetes- ja verenpainelääkkeitä.
– Tuotepäällikön pesti oli minulle
koulu markkinointiin. Tein kentän
kanssa tiivistä yhteistyötä ja vein
markkinoinnillisten keinojen avulla
tuoteviestiä lääkäreille. Meillä oli hyvä
ja tiivis tiimi. Vuonna 2011 avautui
mahdollisuus hakea myyntipäällikön
työtä saman tiimin vetäjänä, ja minut
valittiin. Jatkoin töitä saman tuotteiston myynnin kanssa, minkä lisäksi
aloitin esimiestehtävissä.

Itsehoitotuotteiden pariin

Vuonna 2014 Sanna jäi äitiyslomalle.
Kun hän seuraavana vuonna palasi töihin, Orionilla avautui hakuun
markkinointijohtajan paikka itsehoitoyksikössä. Sannan lapsi oli tuolloin
vielä pieni, mutta Sanna päätti tarttua
työelämän haasteeseen. Hän haki
paikkaa, tuli valituksi ja pääsi aloittamaan työssä lokakuussa 2015. Nyt
Sanna toimii markkinointijohtajana
kolmatta vuotta ja on onnistunut sovittamaan perhe- ja työelämän hyvin
yhteen.
– Koen, että markkinointijohtajan
työ itsehoidossa on aiempiin tehtäviini
verrattuna lähempänä omaa koulutustani, sillä itsehoitovalmisteita ei pää-

sääntöisesti markkinoida lääkäreille
vaan apteekkilaisille ja kuluttajille,
Sanna sanoo.
Sannan markkinointijohtajan
työhön sisältyy esimiestyötä, johtoryhmätyöskentelyä sekä kampanja- ja
markkinointitiimin kokouksia. Sanna
tekee tiivistä yhteistyötä myyntijohdon
kanssa. He asettavat yhdessä tavoitteita ja pohtivat keinoja niiden saavuttamiseksi. Lisäksi Sanna työskentelee
eri sidosryhmien kanssa talon sisällä ja
sen ulkopuolella.
– Minulla on tuotepäällikköinä ammattitaitoiset asiantuntijat, joilta sujuu
operatiivinen markkinointityö. Minun
tehtäväni on varmistaa heille tarvittavat resurssit suunnitelmien toteuttamiseen ja tuotteiden lanseeraamiseen
sekä tukea tarvittaessa.
– Markkinointiviestinnän toteutamme tiiviissä yhteistyössä mainostoimistojemme kanssa. Mediatoimisto
taas on tärkeä kumppanimme, kun
teemme mediavalintoja brändiviesteillemme ja kampanjoillemme.
Osa Sannan tiimistä työskentelee
Turussa ja Tampereella, mutta Sannan
työpäivät kuluvat pääosin Espoossa.
– Jos aikaa riittäisi, tykkäisin käydä
enemmän apteekeissa juttelemassa
asiakkaiden kanssa. On suuri voimavara ammentaa ajatuksia oman kuplansa ulkopuolelta.

Jos aikaa
riittäisi,
tykkäisin
käydä
enemmän
apteekeissa
juttelemassa
asiakkaiden
kanssa.
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SANNA VALASMO-LUNKKA
› Syntynyt 1978 Kajaanissa
› perhe: aviomies ja 4-vuotias tytär
› valmistui Kuopion yliopistosta
proviisoriksi vuonna 2005
› teki opiskeluaikanaan kesätuurauksia apteekeissa
› työskennellyt Orionilla vuodesta 2004

Hyvinvointia edistämässä

Sanna pitää työnkuvansa monitahoisuudesta ja siitä, miten hän pääsee näkemään oman toimialansa kehityksen nykyaikaisessa työpaikassa.
– Tässä työssä on mahdollisuus olla
mukana vaikuttamassa ja luomassa
uutta. Koko meidän tiimillämme on
palo ja into tehdä tätä työtä. Myös verkostoituminen on tärkeää, sillä on
eduksi sparrailla asioita eri ihmisten
kanssa.
Orionin päämarkkina-alueena on
Suomi, ja yhtiön tuotteita myydään yli
sadassa maassa. Yritys kehittää jatkuvasti lääketutkimusta ja panostaa erityisesti keskushermosto-, syöpä- ja hengityselinsairauksien alueella uusien lääkkeiden ja hoitotapojen tutkimiseen ja
kehittämiseen. Sannalle onkin tärkeää,
että hän saa työskennellä sinivalkoisessa
suomalaisessa yrityksessä edistämässä
vahvaan tutkimukseen perustuvaa hyvinvointia.
– Mielestäni kaikki työnkuvat Orionilla
edistävät hyvinvointia. Yrityksen liikevaihdosta menee kymmenen prosenttia
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joissa
työskentelee yli 500 henkilöä.
Työn haasteet pitävät Sannan virkeänä. Uran varrella on tarjoutunut
uusia mahdollisuuksia, eikä muita työpaikkoja ole tarvinnut vilkuilla.
– En ole koskaan tullut tänne ”vain

töihin”. Minulla on käynyt hyvä tuuri
etenemismahdollisuuksien suhteen. Jos
sisäinen palo työtä kohtaan joskus katoaa, pitää katsoa peiliin ja pohtia, mitä
seuraavaksi haluaisin tehdä.

Markkinointi uuden äärellä

Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa
sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Asiakkaita ovat esimerkiksi erikois- ja yleislääkärit, eläinlääkärit, sairaalat, apteekit, lääkäriasemat, terveyskeskukset,
laboratoriot sekä kuluttajat lemmikkeineen. Sanna on työvuosiensa aikana
nähnyt, kuinka lääketeollisuus ja sen
markkinointi ovat muuttuneet.
– Digitalisaatio muutti vauhdilla
markkinointia, ja yleensä hitaasti reagoiva lääkeala lähti muutokseen mukaan. Vielä kymmenen vuotta sitten kuluttajat kyselivät tietoa lähinnä lääkäreiltä ja apteekkilaisilta, mutta nykyään
tietoa etsitään myös netistä. Kuluttajat ovat tietoisia ja vaativia ja ottavat
meihin suoraan yhteyttä. Tarjoamme
heille luotettavaa tietoa esimerkiksi itsehoitoapteekki.fi-sivustollamme. Lisäksi
tuemme apteekissa työskentelevien farmasistien tietämystä järjestämällä heille
koulutuksia.
Lääkealasta on Sannan mukaan
tullut monin tavoin läpinäkyvämpi, mitä
hän pitää hyvänä asiana.

– Olemme jo vuosia tehneet vastuullisuusraportteja, joissa avaamme
toimintaamme vastuullisuusnäkökulmasta. Esimerkiksi ympäristöasiat ovat
meillä kunnossa.
Joskus Sannalta kysellään lääkeneuvoja myös vapaa-ajalla. Silloin hän kehottaa luottamaan hoitavaan lääkäriin
ja neuvoo vain, milloin lääke kannattaa
ottaa tai tehoaako voide paremmin kostealle vai kuivalle iholle levitettynä.
– Lisäksi vinkki vitonen saattaa tulla
suosituksena hyvästä Orionin itsehoitovalmisteesta.
Työn vastapainoksi Sanna pyrkii vapaa-ajallaan keskittymään läheisiinsä ja
harrastuksiinsa.
– Eilen illalla potkimme palloa tyttäreni kanssa pihanurmikolla vielä puoli
yhdeksältä illalla. Se vie ajatukset tehokkaasti pois työasioista. Harrastan
myös sählyä ja jumppaa, ja mieheni
kanssa käymme yhdessä laskettelemassa. Lisäksi tykkään katsella elokuvia
ja lukea välillä vähän yöunienkin kustannuksella.
Lomilta ja vapaapäiviltä töihin palaa
energinen nainen, joka haluaa olla koko
sydämestään mukana hyvinvointia rakentamassa.
– On huikeaa työskennellä Suomen
suurimmassa lääkeyrityksessä, jossa on
tekemisen meininki. Tässä saa tehdä
töitä näköalapaikalla. F
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EDUNVALVONTA
TEKSTI IIVARI JÄRVINEN, varatuomari, vastaava lakimies

TYÖSOPIMUS
KUNTOON
Työpaikan saaminen kutkuttaa ja tekisi mieli
tarttua heti toimeen. Malta kuitenkin hetki ja
käy työsopimus huolella läpi, jotta tiedät, mihin
allekirjoituksellasi lupaudut.

T

yöntekijän tultua valituksi uuteen työpaikkaan hänellä ei välttämättä ole ensimmäisenä mielessä työsopimuksen yksityiskohdat. Esimerkiksi muutto työn takia
eri paikkakunnalle ja muut käytännön
järjestelyt saattavat viedä paljon aikaa
ja energiaa, jolloin työsopimus tulee
usein allekirjoitettua sopimustekstiin
liiemmin perehtymättä. Sopimus kannattaa kuitenkin lukea rauhassa.
Seuraavassa tärkeimpiä huomioitavia asioita työsopimukseen liittyen.

1. Työsuhteen osapuolet

Selvitä, teetkö työtä niin sanotussa normaalissa työsuhteessa vai vuokratyöntekijänä. Vuokratyöntekijänä työnantajanasi on vuokrafirma, eikä se yritys, jossa
konkreettisesti työskentelet.

2. Työsuhteen kesto

Määräaikainen vai vakituinen työsuhde? Työsuhde on vakituinen eli voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Määräaikaiseksi työsuhde voidaan solmia vain perustellusta
syystä. Tällaisia syitä ovat lähinnä sijaisuus, työn projektiluontoisuus ja harjoittelu.

3. Koeaika

Koeaika työsuhteen alussa ei ole automaatio, vaan se on nimenomaisesti
mainittava työsopimuksessa. Ellei mainintaa ole, työsuhteessa ei ole koeaikaa.
Koeajan enimmäispituus on useimmilla
aloilla kuusi kuukautta ja vuotta lyhyemmissä määräaikaisuuksissa enintään
puolet työsuhteen kestosta.

4. Työaika

Työaikasäännöt on yleensä sovittu
TES:issä, mutta käytännössä ne kirjataan aina myös henkilökohtaiseen
työsopimukseen. Työsopimuksesta tulee
ilmetä työaika tunteina sekä mahdolliset määräykset koskien lisätyötä ja ylityötä.

5. Työnteko
vapaa-ajalla

Tehtävän erityisluonne esimerkiksi vastuunalaisilla johtajilla saattaa poikkeuksellisesti edellyttää, että työntekijä suorittaa jonkin lyhyen työtehtävän vuosilomansa aikana tai muuten vapaa-ajallaan. Tällaisten tilanteiden varalta on
hyvä sopia työsopimuksessa, että vapaa-ajalla tehdystä työstä saa jonkinlaisen korvauksen.

6. Työntekopaikka

Työsopimuksessa on hyvä sopia, missä
työ tehdään ja onko työntekijällä esimerkiksi etätyömahdollisuus. Työntekopaikkoja saattaa olla useita.
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Koskaan ei kannata
allekirjoittaa työsopimusta,
ellei ymmärrä kaikkia
sen kohtia.
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Farmasialiiton jäsensivuilta
voit lukea tarkempia
vinkkejä työsopimuksen
tekemiseen.

On tärkeää tietää, ettei työntekijälle automaattisesti korvata työmatkakuluja
ja matkoihin käytettyä aikaa. Asia kannattaa sopia työsopimusta tehtäessä.
Suositeltavaa on, että korvaus sovitaan
vähintään verohallinnon vuosittain verovapaista matkakustannuksista antaman päätöksen suuruiseksi.

8. Palkka

Kaikilla aloilla palkkojen kehitystä ei
ole turvattu liittojen välisillä työehtosopimuksilla, toisin kuin esimerkiksi apteekkisektorilla. Etenkin jos työpaikalla
ei ole mitään sovellettavaa työehtosopimusta, on palkasta sovittaessa oltava
tarkkana. Näin ollen työntekijän neuvottelutaidot korostuvat. Lähtökohtana
on, että palkka sovitaan henkilökohtaisella työsopimuksella.
Laki ei tunne niin sanottua lomarahaa (”lomaltapaluurahaa”) ja palkallista äitiyslomaa, vaan ne on sovittu
työehtosopimuksissa. Jos työehtosopimusta ei ole, työntekijän on itse pyydettävä näistä kirjaukset omaan työsopimukseensa. Sama pätee sairastuneen
alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseen.
Lain mukaan se on palkatonta, mutta
TES:eissä on yleensä sovittu muutaman
päivän palkallisuudesta.

9. Sovellettava

työehtosopimus

Lähtökohtaisesti on hyvä, jos työsopimuksessa sovitaan edes jonkin työehtosopimuksen soveltamisesta. Työehtosopimuksissa on kuitenkin merkittäviä
eroja muun muassa työaikojen ja vuosilomien osalta. Kun työnantaja on sidottu tiettyyn työehtosopimukseen, hän
ei voi päättää noin vain soveltaa jotain
muuta työehtosopimusta. Työehtosopimus voi olla työnantajaa sitova joko
siitä syystä, että työnantaja on jonkin
työnantajaliiton jäsen tai koska kyseinen
työehtosopimus on niin sanotusti yleissitova eli se soveltuu automaattisesti
kaikkiin alan työnantajiin.

10. Vuosiloma

Pyri sopimaan niin, että vuosilomasi
säilyy vähintään samantasoisena kuin
edellisessä työpaikassasi. Esimerkiksi apteekeissa työntekijän vuosiloma pitenee
työsuhteen kestettyä 10 ja 15 vuotta.

11. Kilpailevan toiminnan
kielto työsuhteen aikana

Työsopimuslain mukaan työntekijä
saa työsuhteen aikana tehdä muutakin
työtä, ellei työ ole hänen päätyönsä
kanssa kilpailevaa toimintaa. Avoapteekeissa kilpailevia töitä ovat samoista
asiakkaista kilpailevat apteekit. Teollisuudessa kilpailevia yrityksiä ovat lähinnä muut saman alan yritykset. Teollisuusyritysten käyttämiin työsopimuksiin sisältyy usein totaalinen kielto kaikenlaisen muun työn tekemiseen. Tällaiseen ei ole syytä automaattisesti
suostua, vaan tärkeää on, että kaikki
muu kuin kilpaileva toiminta on lähtökohtaisesti sallittua. Työnantajalla

saattaa kuitenkin olla perusteltu syy rajoittaa työntekijän muuta työntekoa,
joten asiasta kannattaa neuvotella
työsopimusta solmittaessa.

12. Kilpailukielto ja

salassapito työsuhteen
päätyttyä

Usein kilpailukieltosopimus ei ole erillinen sopimuspaperi vaan osa työsopimusta. Kannattaa siis lukea työsopimus
tarkasti ja katsoa, onko siinä mainintaa
kilpailukiellosta. Kilpailukielto estää
työntekijän siirtymisen kilpailijan palvelukseen sekä oman kilpailevan yrityksen perustamisen. Kilpailukieltosopimusten ohella varsinkin teollisuudessa tehdään jonkin verran salassapitosopimuksia, joissa suojeltavia asioita
ovat muun muassa yrityksen liikesalaisuudet. Useimmiten salassapitosopimukset tehdään erittäin pitkäkestoisiksi,
jopa pysyviksi.

PP-LECROL-FI-0003

7. Työhön liittyvät matkat

13. Eläke-etuudet

Yritysten kansainvälistyessä on mahdollista, että yritys maksaa työntekijöidensä eläkkeitä Suomen ulkopuolelle
ulkomaisten eläkejärjestelmien kautta.
On suositeltavaa muun muassa verotuksen vuoksi, että eläkkeiden maksu
sovitaan tapahtuvaksi Suomeen.

14. Työsuhdetta
koskevien riitojen
käsittelypaikka ja -kieli

Työntekijälle on aina parasta, että mahdolliset työsuhderiidat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa eli käräjäoikeudessa työntekijän äidinkielellä. F
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HALUAISITKO NÄHDÄ
KEVÄÄN UUSIN SILMIN?

PP-LECROL-FI-0003

SÄILYTYSAINEETTOMAT
SILMÄTIPAT
ALLERGIAN
HOITOON

ÄLÄ ANNA ALLERGISTEN SILMÄOIREIDEN HÄIRITÄ ELÄMÄÄSI.

HUOLEHDI SILMISTÄSI JA VOI PAREMMIN.
Allergisten silmäoireiden hoitoon tarkoitetut Lecrolyn-silmätipat löydät nyt kätevässä
Lecrolyn Sine -tippapullossa. Pullo säilyy avattuna jopa kahdeksan viikkoa – ilman
säilytysaineita! 1
Lecrolyn Sine -silmätipat apteekista ilman reseptiä. Tutustu pakkauksessa olevaan
käyttöohjeeseen.
Santen Oy, Puh. 03-284 8111

www.lecrolynsine.fi

Tuotetiedot: Lecrolyn sine 40 mg/ml silmätipat, liuos. Natriumkromoglikaatti 40 mg/ml. Käyttöaiheet: Allerginen sidekalvotulehdus aikuisilla ja lapsilla. Annostus ja antotapa: Normaali annos lapsille ja aikuisille: 1–2 tippaa kumpaankin silmään kaksi kertaa päivässä. Lecrolyn sineä tulee käyttää säännöllisesti,
jotta oireet saadaan mahdollisimman hyvin hallintaan. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Lecrolyn sineä voi käyttää raskauden ja rintaruokinnan aikana. Hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia ei ole odotettavissa, koska systeeminen altistuminen natriumkromoglikaatille on merkityksetöntä. Vaikutus
ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Voi aiheuttaa paikallista ärsytystä ja näön sumentumista, joka voi vaikuttaa lyhytaikaisesti ajokykyyn ja koneiden
käyttökykyyn. Haittavaikutukset: Yleiset: ohimenevä pistely tai paikallinen ärsytys Pakkaukset ja hinnat: (VMH 05/2018) 5 ml; 14,94 €, 10 ml 27,63 €,
peruskorvattava itsehoitolääke. Teksti perustuu 20.9.2016 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Apteekista. Oireiden pitkittyessä käänny lääkärin puoleen.
Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. Myyntiluvan haltija: Santen Oy.
1. Lecrolyn Sine SPC
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TYÖTEHTÄVÄT APTEEKISSA
TEKSTI SANNA PASSI JA MINNA HUHTA

MONET ROOLIT
APTEEKISSA
Farmaseuteilla ja proviisoreilla voi olla apteekissa
monipuolinen työnkuva. Työnkuvista kannattaa
keskustella työnantajan kanssa säännöllisesti.

F

armasialiitto toteutti kesällä 2017
apteekkien luottamusmiehille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää,
millaisia työtehtäviä farmaseutit ja
proviisorit apteekissa tekevät. Kysely toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyn vastausprosentti oli 67.
Kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä
suurimman osan työpaikka sijaitsi joko Etelä-Suomessa (36 %) tai Länsi-Suomessa (35

%). Vastaajista 38 prosenttia työskenteli apteekissa, jonka reseptuuri oli yli 100 000, ja
33 prosenttia työskenteli apteekissa, jonka
reseptuuri oli 61 000–100 000. Valtaosassa
apteekeista (82 %) työskenteli apteekkarin
lisäksi yksi tai useampi proviisori.
Tässä artikkelissa käsittelemme niitä työtehtäviä, joihin farmaseutit ja proviisorit
osallistuivat yli 50 prosentissa vastaajien
apteekeista.
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PROVIISORIEN TYYPILLISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ APTEEKISSA

Proviisorien työtehtävät
apteekeissa
Proviisorien työtehtäviin kuuluvat esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä apteekin toiminnan
ja lääkitysturvallisuuden kehittäminen. Lisäksi proviisorit vastaavat apteekeissa muun muassa
tuotevalikoiman hallinnasta ja
tietojärjestelmistä sekä tekevät
yhteistyötä eri sidosryhmien
kanssa. Edellä mainittujen lisäksi
proviisorit osallistuvat asiakaspalveluun ja neuvontaan reseptilääkkeiden toimittamisessa ja itsehoidossa.

› Esimiestehtävät
› Työnjohdolliset tehtävät
› Strategian tekeminen yhdessä
apteekkarin kanssa
› Apteekin hoitajuus
› Henkilöstön ammatillisen
koulutuksen organisointi ja
osaamisen kehittäminen
› Perehdytys
› Vuosilomien suunnittelu ja
henkilöstön riittävyys
› Toiminnan kehittäminen
› Lääkitysturvallisuuden
kehittäminen
› Laatutyö
› Toimintaohjeiden laatiminen
› Apteekin tuotevalikoiman
hallinta

› Palveluvalinnan toiminnasta
kokonaisuudessa vastaaminen
› Markkinointi
› Lääke-edustajien
vastaanottaminen
› Kampanjoiden suunnittelu
ja toteutus
› Tietojärjestelmistä
vastaaminen
› Tietosuojavastaavan tehtävät
› Tietoturvavastaavan tehtävät
› Yhteistyö viranomaisten,
kunnan terveydenhuollon ja
muiden sidosryhmien kanssa
› Lääkkeen toimittaminen ja
reseptiasiakkaiden neuvonta
› Itsehoitoasiakkaiden neuvonta
palveluvalinnassa

Farmaseuttien työtehtävät apteekeissa

Apteekin
henkilökunta on
tiukoilla,
koska resurssit
ovat minimissä.

Farmaseuttien ydintehtävä apteekissa on luonnollisesti asiakaspalvelu ja neuvonta reseptilääkkeiden toimittamisessa ja itsehoidossa. Palveluvalinnassa farmaseutit voivat vastata palveluvalinnan toiminnan kokonaisuudesta tai toimia niin sanottuina hyllyvastaavina. Apteekin diabetes-, astma- ja sydänyhdyshenkilöt ovat pääsääntöisesti farmaseutteja. Lisäksi he osallistuvat lääkkeen valmistukseen ja annosjakeluun (koneellinen ja
dosettijakelu) sekä tekevät lääkehoidon tarkistuksia. Myyntiin
ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä farmaseutit osallistuvat
kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen.

FARMASEUTTIEN TYYPILLISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ APTEEKISSA
› Lääkkeen toimittaminen ja
reseptiasiakkaiden neuvonta
› Itsehoitoasiakkaiden neuvonta
palveluvalinnassa
› Diabetes-, astma- ja sydänyhdyshenkilönä toimiminen
› Yhteistyö kotihoidon kanssa
› Annosjakelu (koneellinen ja
dosettijakelu)
› Lääkehoidon tarkistus
› Lääkkeen valmistus

› Palveluvalinnan toiminnasta
kokonaisuudessa vastaaminen
› Hyllyvastaavuus
palveluvalinnassa
› Tuotteiden hyllytys
› Inventointi
› Kampanjoiden suunnittelu
ja toteutus
› Alkoholikirjanpito
› Työsuojeluvaltuutetun tehtävät
› Perehdytys

MUUTOKSIA
ILMASSA

Kyselyn perusteella työtehtävät
apteekissa ovat muuttuneet
digitalisaation (mm. e-resepti ja
robotit), lainsäädännön
muutosten, apteekkarin
vaihdoksen, palveluiden
käyttöönoton ja myynninedistämistyön lisääntymisen
vuoksi.
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ANNOSJAKELUUN LIITTYVIÄ TYÖTEHTÄVIÄ

Annosjakelu
apteekissa

Apteekeissa on erilaisia käytäntöjä hoitaa annosjakelua. Pääsääntöisesti farmaseutit hoitavat
koko annosjakelun, mutta osassa
apteekeista myös proviisorit ja
tekninen henkilökunta osallistuvat annosjakeluun.
Annosjakelussa on paljon työvaiheita, jotka vaativat keskittymistä ja johon tarvitaan erityistä
osaamista.

Henkilöstön riittävyys

Luottamusmiehistä 55 prosenttia vastasi, että henkilökuntaa ei ole riittävästi
suhteessa työmäärään. Henkilökuntamitoitus ei kestä yhtäkään ylimääräistä
ja yllättävää poissaoloa. Sairaustapauksissa henkilöstö joutuu venymään
muun muassa tekemällä pidempiä työvuoroja tai tulemalla vapaapäivänään
töihin. Henkilöstöpula tuntuu myös loma-aikoina, koska sijaisia ei palkata ja
pienemmällä henkilömäärällä tehdään
samat työt. Henkilökunnan vähäisyys
estää toiminnan kehittämisen, ja palveluvalinnassa ei ole aina riittävästi farmaseuttista henkilökuntaa.
Vastauksista kävi ilmi, että apteekkarin vaihdoksen jälkeen henkilökuntaa
on vähennetty työntekijöitä irtisanomalla. Lisäksi työntekijöiden jäädessä

› Hoitokotien tilausten ja annos
jakelulistojen tarkistaminen
› Lääkkeiden tilaus, hinnoittelu
ja toimittaminen
› Käsin tehtävässä jakelussa
lääkkeiden jakaminen dosetteihin
› Annosjaeltujen lääkkeiden
vastaanottaminen ja tarkastaminen luovutuskuntoon
› Tilausten korjaaminen ja
lääkitysmuutosten kirjaaminen
› Asiakkaan lääkehoidon
tarkistaminen
› Asiakkaiden lääkekorttien
huolehtiminen ajan tasalle
› Annosjakeluasiakkaiden

lisätilausten toimittaminen
› Reseptien voimassaolosta
ja uusimisesta huolehtiminen
› Yhteistyö lääkärin kanssa
› Yhteydenpito asiakkaaseen,
terveydenhuollon yksiköihin ja
annosjakeluyksikköön
› Toimintaohjeiden laatiminen
› Sopimusten tekeminen ja annosjakeluasiakkaan perustaminen
› Lääkeneuvonta
› Annospussirullien pakkaaminen
ja kuljetus asiakkaalle
› Laskutus
› Annosjakelupalvelun
markkinointi

eläkkeelle, vaihtaessa työpaikkaa tai
jäädessä perhe- tai opintovapaalle tilalle
ei ole palkattu uusia työntekijöitä tai
heitä ei ole palkattu samassa suhteessa
entiseen työmäärän.

Tärkeää työtä vähillä resursseilla

Kyselyn perusteella farmasian ammattilaisten työtehtävät apteekissa voivat
olla vaihtelevia ja monipuolisia. Jokaisen kannattaa käydä työnkuvakeskustelu säännöllisin väliajoin oman työnantajansa kanssa. Kysely toi selkeästi esille
myös sen, että farmaseuteilla ja proviisoreilla on omat tyypilliset työtehtävänsä
apteekeissa, ja molemmille ammattiryhmälle on tarvetta. Proviisorien keskeisiä
työtehtäviä ovat johtamistyö, kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyö. Esimerkiksi apteekkien tarjoamat palvelut eivät

kehity, jos kukaan ei vastaa palveluiden
kehittämis-, johtamis- ja myyntityöstä.
Tämä näkökulma on tärkeä huomioida,
sillä tulevaisuuden apteekit tarvitsevat
kehittämisresursseja ollakseen kiinteä
osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Apteekin henkilökunta on tiukoilla,
koska resurssit ovat minimissä. Tähän
asiaan tulisi kiinnittää huomioita, jotta
turvataan henkilöstön jaksaminen ja potilasturvallisuus. F
Kiitokset farmasian opiskelija Mira
Pokille, joka auttoi meitä tutkimuksessa,
ja hänen ohjaajalleen professori Marja
Airaksiselle kaikesta avusta ja hyvästä
yhteistyöstä.
Kirjoittaja Sanna Passi on koulutusja työvoimapoliittinen asiantuntija,
Minna Huhta on työsuhdeasiantuntija.

Työhyvinvointia johtamalla
APTEEKKIEN ELÄKEKASSA tarjosi apteekkien esimiesasemassa toimiville
henkilöille suunnatun Työhyvinvointia
johtamalla -koulutuksen vuosina 2016–
2017, jossa Hanna Pratsch toimi kouluttajana. Koulutukseen osallistui 377
apteekkien esimiestehtävissä toimivaa
henkilöä.
Koulutuksessa tuli esille, että esi-

miesten vastuut olivat epäselvät, apteekkarit tekevät paljon töitä ja he voisivat delegoida tehtäviä enemmän. Työhyvinvoinnin johtaminen ei ollut suunnitelmallista. Esimerkiksi systemaattinen
sairauspoissaolojen seuranta puuttui ja
kiireen vuoksi tulevaisuuden suunnittelu
oli vähäistä. Usein ajateltiin, että kirjallisia
ohjeita ei tarvita, kun on pieni työyhteisö.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Hanna Pratsch on kouluttanut
esimiehiä työhyvinvoinnin saloihin.
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KOLUMNI

Anna arvo itsellesi
ja osaamisellesi

K

un kaikkitietävä – hiukan elämää nähnyt –
yhteiskuntatieteilijä ryhtyy neuvomaan farmasisteja suomalaisen yhteiskunnan lainalaisuuksista, ei pitäisi olla epäilystäkään sitä,
kuka porukasta tuntee parhaiten Suomen ja suomalaiset.
Minullakaan ei ollut mitään epäilystä asiasta. Asiat
kääntyivät kuitenkin nopeasti päälaelleen. Oman suuruuteni sijasta ymmärsin oman pienuuteni. Neuvonantajasta tuli neuvonottaja.
Haasteena oli – ja on edelleen – saada farmasistit
itse tunnistamaan ja tunnustamaan oma osaamisensa
ja vahvuutensa; olemaan ylpeitä osaamisestaan ja ammattitaidostaan. Havainnoitsijan silmin helpoimmin
farmasian alan arvon huomaa lääkkeiden käyttöä ja
saatavuutta pohtiessa.
Farmasian ala tarjoaa avaran näkymän suomalaiseen todellisuuteen. Yhteiskunnan ja ihmismielen kipukohdat löytyvät apteekin arjesta. Siellä opitaan kohtaamaan elämän murjomia ja hetkellistä kuuntelukumppania kaipaavia ihmisiä.
Farmasian alan tarvetta voi lähestyä myös medikalisaatiosta, joka on megatrendi. Lääketiede ulottuu yhä
uusille aloille. Terveydestä on tullut kauppatavaraa ja
potilaista terveyshyödykkeitä kuluttavia asiakkaita.
Mainonta luo tautitietoisuutta ja ihmisen tyytymättömyyttä itseensä ja saa unelmoimaan superterveydestä. Terveyden vaalimisesta ja sairauksien hoidosta
tulee nykyistäkin laajempaa liiketoimintaa. Markkinoilla voi rehottaa villi meininki ja puoskareita riittää.
Tulevaisuudessa vastuu hyvästä terveydestä kuuluu
enemmän kansalaiselle itselleen. Sitä voidaan perustella kansalaisvelvollisuutena. Itsensä rapakuntoon
päästämisestä ei sakoteta, mutta karsaasti voidaan
katsoa.
Kansalaisten omavastuu voi vahvistua myös sairauksien hoidossa. Siinä maailmassa kansalaiset tarvitsevat farmasian alan perusosaamista, mutta monissa –
erityisesti vakavissa tilanteissa oma osaaminen ei riitä.

Silloin korostuvat asiantuntevuus ja luotettavuus.
Lääkkeet auttavat, mutta kaiken a ja o niiden oikea
käyttö. Vain oikea lääke parantaa. Googlettavia itseoppineita riittää, mutta ehkä sittenkin kannattaa turvautua asiantuntijoiden neuvoihin.
Kun lääkevalikoima kasvaa ja ”luontaislääkkeitä”
voi olla kaupoissa kuin karkkeja makeishyllyllä, niin
tehdäänkö terveyden ja sairauksien hoidolla silkkaa
bisnestä. Tietääkö ostaja,
mitkä tuotteet ovat tarpeellisia ja mitkä haitallisia? Haluaisiko hän keskustella asiantuntijan kanssa?
Tulevaisuudessa on aikaisempaa paremmin tunnettava erilaisten lääkkeiden
yhteisvaikutukset. Se on turFarmasian
vallisuuskysymys, jopa kanalan arvon
salaisen perusoikeus. Terhuomaa
veyden- ja sairaudenhoidon
lääkkeiden
siirtyminen laitoksista koteihin vaatii asiantuntijapalkäyttöä ja
veluja.
saatavuutta
Kuinka moni on seupohtiessa.
rannut iäkkäiden vanhempiensa lääkedosettien lokeroiden haparoivaa täyttämistä erivärisillä pillereillä?
Mieltä on kaihertanut epäilys, ovatko nuo kaikki lääkkeet tarpeellisia. Siinä tilanteessa jokainen kaipaa neuvoja.
Ylpeydellä voin todeta osaavani hakea neuvoja farmasisteilta. Jos se riittää ylpeyden aiheeksi, niin alan
osaajilla lienee paljon vankemmat perustelut olla ylpeitä osaamisestaan ja ammattitaidostaan.

Pekka Perttula

valtiotieteen tohtori
Suomen Farmasialiiton vanhempi neuvonantaja
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TURVALLISUUS
TEKSTI VEERA SALOHEIMO

Tietosuoja-asetus
tuo läpinäkyvyyttä
EU:n tietosuoja-asetusta ryhdyttiin soveltamaan toukokuun
lopulla. Farmasialiiton jäsenet ja muut sidosryhmät voivat olla
hyvillä mielin, sillä liitto on valmistautunut asetukseen monin
tavoin ja nyt tietosuoja on saatettu vastaamaan uutta asetusta.

T

eknologia on kehittynyt ja digitalisaatio edennyt hurjaa
vauhtia. Euroopan unionin tasolla tähän muutokseen on varauduttu uudella tietosuoja-asetuksella,
jota alettiin soveltaa 25. toukokuuta.
Tietosuoja-asetus (General Data
Protection Regulation, GDPR) koskee
kaikkia yhdistyksiä, yrityksiä ja muita
organisaatioita, jotka käsittelevät henkilötietoja. Farmasialiitto on ottanut asetukseen valmistautumisen vakavasti ja
tehnyt töitä sen eteen viime vuoden syksystä lähtien. Nyt kun asetusta on ryhdytty soveltamaan, Farmasialiiton tietosuojavastaava ja järjestökoordinaattori
Katja Sippola katsoo, että koko prosessi
on ollut erittäin hyödyllinen.
– Tietosuoja-asetus on hyvä asia, joka
turvaa henkilön oikeuksia. Jäsenille ja

muille sidosryhmille se tuo lisää läpinäkyvyyttä. Liitossa olemme varmistaneet, että kaikille säilytettäville henkilötiedoille on lakiin pohjautuva peruste ja
että muut asetuksen vaatimukset täyttyvät, Sippola toteaa.

Kartoituksen pohjalta liikkeelle

Jäsenet eivät ole ainoa ryhmä, jonka
Farmasialiitto on ottanut huomioon tietosuoja-asetukseen valmistautuessaan.
Asetus koskee kaikkia henkilöitä, joiden
kanssa liitto on tekemisissä: työntekijöitä, luottamustoimisia henkilöitä, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita,
jotka esimerkiksi myöntävät jäsenetuja
liiton jäsenille.
Farmasialiitto aloitti tietosuojan parantamiseen tähtäävän työn tekemällä
kartoituksen henkilötietojen käsittelyn

nykytilasta. Yhteistyökumppanina kartoituksessa käytettiin lakiasiaintoimistoa.
– Kartoituksen lopputuloksena
tunnistettiin kehitystarpeita, joiden
perusteella ryhdyttiin ottamaan konkreettisia askelia tämän vuoden alussa,
Sippola sanoo.

Tietosuoja-asetus
koskee kaikkia
organisaatioita, jotka
käsittelevät
henkilötietoja.
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Prosessissa on täytynyt muistaa, että
ammattiliiton jäsenyys on terveystietojen kaltainen arkaluonteinen tieto,
johon tulee kiinnittää erityistä huomiota
tietosuoja-asetuksen mukaan.

Seloste kertoo tietojen käsittelystä

Suurin ja jäsenille näkyvin muutos on
se, että Farmasialiitto on päivittänyt tietosuojaselosteensa. Siinä kerrotaan,
mitä henkilötietoja liitto kerää, mitä
niillä tehdään ja minkä takia. Selosteessa kerrotaan esimerkiksi jäsenten oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Tietosuojaselosteesta tiedotetaan
laajasti jäsenistölle.
Sippolan mukaan Farmasialiitossa
paljon työtä ovat aiheuttaneet myös sopimukset, jotka kaikki on pitänyt käydä
läpi ja päivittää tietosuoja-asetuksen
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vaatimusten mukaisiksi.
– Sopimusten
liitteineen täytyy
olla kunnossa ja
vastuiden selvitetty.
Kaikki henkilötietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn
liittyvät prosessit
on dokumentoitu. Näin liitto on huolehtinut osoittamisvelvollisuudesta eli siitä,
että se voi tarvittaessa todentaa kaiken
viranomaisille.
Farmasialiitto on myös kouluttanut
henkilöstöään tietosuoja-asioissa.
– Koulutus tulee olemaan jatkuvaa ja
säännöllistä. Tietosuoja-asetukseen voi
tulla soveltamisen alkamisen jälkeen
muutoksia ja tarkennuksia. Pidämme

henkilöstöämme jatkuvasti ajan tasalla.
Sippola sanoo, että
työskentely tietosuoja-asioiden parissa
jatkuu Farmasialiitossa
edelleen. Syksyn mittaan voi tulla aiheeseen liittyvää tarkennusta tai lisäohjeistusta, jotka täsmentävät tietosuoja-asetuksen tulkintaa.
Tarkempaa ohjeistusta kaivataan ainakin siihen, mikä on sopiva yhdistyksen jäsenen henkilötietojen säilytysaika. Tätä kysymystä Farmasialiitto on
selvittänyt yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa. Jos säilytysajoista tulee uutta ohjeistusta, liitto päivittää omat ohjeensa. F

Sopimusten
liitteineen täytyy
olla kunnossa ja
vastuiden
selvitetty.
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Vitabalans Oy Itsehoitolääkkeet

Vaikuttava(t) aine(et)

Pakkauskoko

Lääkemuoto

Vnr

ALLERGIA
Cetimax 10 mg

setiritsiinidihydrokloridi

10 tabl

kalvopääl. tabl

199292

Cetimax 10 mg

setiritsiinidihydrokloridi

30 tabl

kalvopääl. tabl

470147

Cetimax 10 mg

setiritsiinidihydrokloridi

100 tabl

kalvopääl. tabl

104702

3 tabl

tabletti

022596

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

hydrokortisoni

KIPU JA KUUME
Ibumax 200 mg

ibuprofeeni

20 tabl

kalvopääl. tabl. 020121

Ibumax 400 mg

ibuprofeeni

10 tabl

kalvopääl. tabl. 175968

Ibumax 400 mg

ibuprofeeni

20 tabl

kalvopääl. tabl. 132864

Ibumax 400 mg

ibuprofeeni

30 tabl

kalvopääl. tabl. 175992

Ibumax 400 mg (purkki)

ibuprofeeni

30 tabl

kalvopääl. tabl. 418361

Keto 25 mg

ketoprofeeni

15 tabl

kalvopääl. tabl. 005800

Paramax Comp 500 mg / 65 mg

parasetamoli, kofeiini

20 tabl

tabletti

427014

Paramax Junior 250 mg

parasetamoli

10 tabl

tabletti

112486

Paramax Rap 500 mg

parasetamoli

10 tabl

tabletti

018999

Paramax Rap 500 mg

parasetamoli

20 tabl

tabletti

140940

Paramax Rap 500 mg

parasetamoli

30 tabl

tabletti

019288

Paramax Rap 500 mg (purkki)

parasetamoli

30 tabl

tabletti

514961

Paramax Forte 1000 mg

parasetamoli

5 tabl

tabletti

083520

Paramax Forte 1000 mg

parasetamoli

10 tabl

tabletti

086420

Paramax Forte 1000 mg

parasetamoli

15 tabl

tabletti

137914

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

kodeiini, guaifenesiini,
ammoniumkloridi, timjamiuute

150 ml

oraaliliuos

461269

Toncils 2 mg / 5 mg

klorheksidiini, bentsokaiini

24 tabl

imeskelytabl

005102

Toncils Sitruuna 2 mg / 5 mg

klorheksidiini, bentsokaiini

24 tabl

imeskelytabl

010179

Toncils Mustaherukka 2 mg / 5 mg

klorheksidiini, bentsokaiini

24 tabl

imeskelytabl

010787

melatoniini

10 tabl

tabletti

146582

loperamidi

10 tabl

kalvopääl. tabl

441794

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

tiamiini, pyridoksiini, syanokobolamiini

30 tabl

kalvopääl. tabl. 431858

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

tiamiini, pyridoksiini, syanokobolamiini

50 tabl

kalvopääl. tabl. 099549

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

tiamiini, pyridoksiini, syanokobolamiini

100 tabl

kalvopääl. tabl. 431924

Vita-B6 200 mg

pyridoksiini

KURKKUKIPU JA YSKÄ

MELATONIINI
Melatonin Vitabalans 3 mg
VATSA
Lopacut 2 mg
VITAMIINIT
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PUHEENAIHE
TEKSTI TARJA VÄSTILÄ JA HANNA LEINO KUVITUS SUSANNA TUONONEN

Sopiva lääke
-kampanja
kannustaa asiakkaita
keskustelemaan
lääkkeistään
terveydenhuollossa.

LÄÄKEHOITO ON
KUMPPANUUTTA

Rationaalisen lääkehoidon linjaukset on kirjattu, ja toimintamalleja aletaan viedä käytäntöön. Tarkoituksena on, että
lääkehuolto toimii sujuvasti myös uusissa sote-rakenteissa.

M

ittava työ on saatu päätökseen: rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmasta on vastikään julkaistu loppuraportti sekä kuuden eri
työryhmän raportit. Tavoitteet yltävät
vuoteen 2022.
− Kahden edellisvuoden aikana on
käyty erinomaista keskustelua. Toiveena on, että eri tahot löytävät oman
roolinsa ja keinonsa rationaalisen lääkehoidon edistämisessä, toteaa tutkimusja kehittämispäällikkö, farmasian tohtori Katri Hämeen-Anttila Fimeasta.
Toimeenpano-ohjelmassa on nos-

tettu eri teemoja liittyen lääkkeiden
käyttöön. Lääkehoidon kokonaisuus on
hallittua, lääkehuolto toimii uusissa sote-rakenteissa, hoitoa ja taloudellisuutta
arvioidaan, sote-tietovarantoja hyödynnetään sekä tutkimuksia ja lääkeinnovaatioita edistetään.
− Kansallisella toimeenpanolla, palveluiden järjestäjällä ja tuottajalla, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella sekä lääkkeiden käyttäjällä on
sama päämäärä eli lääkehoitojen onnistuminen mutta omat tavoitteensa.
Ne pitäisi saada toteutumaan oikeassa
elämässä esimerkiksi lainsäädännön
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avulla, kertoo neuvotteleva virkamies,
farmasian tohtori Ulla Närhi sosiaali- ja
terveysministeriöstä.
Ohjelma kiteyttää rationaalisen lääkehoidon perusperiaatteet. Se on vaikuttavaa, turvallista, taloudellista, yhdenvertaista ja laadukasta.

’’Rationaalinen lääkehoito
on vaikuttavaa, turvallista,
taloudellista, yhdenvertaista
ja laadukasta.’’

Yhteisellä asialla

Hämeen-Anttilan ja Närhin mukaan
moniammatillisessa toimintakentässä
lääkehoito on ennen kaikkea kumppanuutta. Lääkehoidon kokonaisuus sovitaan yhdessä potilaan kanssa, ja häntä
myös tuetaan lääkkeiden käytössä.
Apteekilla on useita tehtäviä lääkehoidon eri vaiheissa: neuvonta lääkkeen
käytössä, seuranta lääkehoidon vaikutuksista sekä lääkitysongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen. Lisäksi raportin mukaan asiakasta tulisi auttaa
valitsemaan edullisin lääkevalmiste,
jotta lääkehoito on kustannustehokasta
sekä asiakkaan että yhteiskunnan näkökulmasta.

− Asiakasta voidaan aktivoida apteekissa kysymään lääkityksestään. Kumppanuutta ovat myös keskustelu- ja kuuntelutaidot sekä oikean informaation jakaminen, Hämeen-Anttila toteaa.
Lääkehoidon päivänä käynnistyi Sopiva lääke -kampanja, jossa asiakkaita
kannustettiin keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollossa muun muassa
apteekin farmaseuttisen henkilökunnan
kanssa. Samalla asiakkaita johdatettiin
luotettavan lääketiedon lähteille. Kampanja valmisteltiin Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa.
− Mitä enemmän rummutetaan, sitä
paremmin asia iskostuu mieleen. On
tärkeää, että lääkkeenkäyttäjät kunnioittaisivat ja arvostaisivat lääkehoitoaan, Närhi miettii.
Kampanjassa viriteltiin uudenlaista
asennoitumista lääkehoitoon. Tavoitteena oli vaikuttaa lääkkeiden käyttöön
kotona. Hämeen-Anttilan mukaan kampanja sopii hyvin työkaluksi apteekkiin.

Lääkitys ajan tasalle

– Toiveena on, että eri tahot löytävät oman roolinsa
ja keinonsa rationaalisen
lääkehoidon edistämisessä, toteaa tutkimus- ja
kehittämispäällikkö,
farmasian tohtori Katri
Hämeen-Anttila Fimeasta.

Haasteena on, että terveydenhuollon
ammattilaisilla ei ole ajantasaista tietoa
potilaan käyttämistä lääkkeistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee parhaillaan Kanta-palveluun yhtenäistä, yhteiskäyttöistä ja valtakunnallista lääkityslistaa. Potilas pääsisi katsomaan tietojaan Omakannan kautta
ja päivittämään itse tietojaan itsehoitolääkkeiden, ravintolisien, rohdoksien ja
muiden valmisteiden käytöstä.
Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten olisi mahdollista kirjata lääkityslistaan tarkistusmerkintöjä. Se voitaisiin
tehdä lääkekohtaisesti tai eritasoisina
kokonaislääkityksen tarkistuksina.

– Kansallisella toimeenpanolla, palveluiden järjestäjällä
ja tuottajalla, sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisella sekä lääkkeiden
käyttäjällä on sama päämäärä
eli lääkehoitojen onnistuminen, kertoo neuvotteleva
virkamies, farmasian tohtori
Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Jo pari vuotta voimassa olleen lääkkeen määräämisasetuksen mukaan lääkäri on velvollinen merkitsemään reseptiin lääkkeen käyttötarkoituksen. Apteekki ei kuitenkaan aina saa tätä tietoa.
− Potilaan pitäisi aina tietää, miksi
hän lääkettä käyttää. Siksi käyttötarkoituksen tulisi aina näkyä myös lääkemääräyksessä, Hämeen-Anttila korostaa.
Pitkäaikaiseen hoitoon tarkoitettu
lääke tulisi aloittaa pienellä pakkauksella. Jos lääke ei osoittaudu sopivaksi,
vältetään tarpeettomien lääkkeiden kertymistä kotitalouksiin.

Palveluna kliininen farmasia

Toimeenpano-ohjelma liittyy valmisteilla olevaan sote-uudistukseen, jonka
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laajassa kontekstissa rationaalinen lääkehoito on yhtenä osa-alueena.
− Sote-uudistus tuo enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, kiteyttää johtaja, farmasian tohtori Inka Puumalainen Yliopiston Apteekista. Hän vastaa
Terveydenhuollon asiakkaat -liiketoiminnasta ja oli mukana Rationaalisen
lääkehoidon tutkimus -työryhmässä.
Lääkehuolto sote-toimintaympäristössä -raportissa esitetään toimintamalleja, joiden avulla lääkitysturvallisuus
voidaan nykyistä tehokkaammin varmistaa sekä lääkkeiden käyttäjän että
palveluyksikön tasolla.
− Yhtenä toimintamallina ovat kliinisen farmasian palvelut, joiden tuottaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Näitä palveluita tarjoavat sai-

raala-apteekit, apteekit ja yksityiset farmasia-alan ammattilaiset, Hämeen-Anttila kertoo.
Palveluihin kuuluvat muun muassa
lääkehuollon auditointi terveydenhuollon yksikössä, erilaiset lääkityksen
arvioinnit, lääkekäyttöön liittyvien vaaratapahtumien ehkäiseminen ja korjaaminen sekä lääkeinformaatio.
− Kliinisen farmasian palvelut ovat
laajentaneet ja laajentavat farmasia-alan
ammattilaisten toimenkuvaa. Heillä on
paljon mahdollisuuksia, mutta omasta
osaamisesta on huolehdittava ja tuotava
se esiin, Hämeen-Anttila korostaa.

Annosjakelusta hyötyä

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääkitysturvallisuutta. Toiminta-

malli ei ole yhtä laajassa käytössä kuin
esimerkiksi Ruotsissa, mutta Puumalaisen mukaan parempaan suuntaan ollaan menossa.
− Olisi hyvä, jos annosjakelu integroituisi enemmän hoitoyksiköihin, sillä
se edistäisi lääkehoidon onnistumista
lääkitysturvallisuuden lisäksi. Säästöjäkin kertyy asiakkaalle ja yhteiskunnalle. Lisäksi annosjakelun alussa tehtävää lääkityksen arviointia voisi hyödyntää hoidon kokonaisuuden seurannassa vielä enemmän, Puumalainen
pohtii.
Tällä hetkellä annosjakelupalvelu on
SV-korvattava vain rajatulle asiakasryhmälle. Lääkehuolto sote-toimintaympäristössä -raportissa todetaankin, että korvausperusteita olisi arvioitava uudelleen,
jotta palvelu houkuttelisi sen käyttöön.

Lääkehoito puntariin

Kotihoidossa on monisairaita ja monia
lääkkeitä samanaikaisesti käyttäviä
ikäihmisiä. Rationaalista lääkehoitoa
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pystytään parhaiten edistämään, jos
koko lääkehoito on hallinnassa.
Toimeenpano-ohjelman mukaan moniammatillista yhteistyötä on tarpeen
hyödyntää nykyistä koordinoidummin
lääkehoidon arvioinneissa ja seurannassa. Tavoitteena on laatia kansalliset
toimintamallit.
− Niiden avulla lääkitystietoja ajantasaistetaan, lääkehoidon arvioinnista
hyötyvät lääkkeiden käyttäjät tunnistetaan ja lääkehoitojen arviointeja kohdistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluyksiköt olisivat vastuussa näiden
nivomisesta toimintaan, Hämeen-Anttila toteaa.
Helsingin yliopistossa on kehitetty
mittari, jonka avulla iäkkään henkilön
lääkehoidon riskejä voidaan arvioida.
Mittari on tarkoitettu avuksi kotihoidon
lähi- ja perushoitajille, jotka voivat seurata lääkehoitojen hyötyjä ja haittoja

’’Haasteena on, että
terveydenhuollon
ammattilaisilla ei ole
ajantasaista tietoa potilaan
käyttämistä lääkkeistä.’’
sekä havaita lääkitysongelmia.
Myös apteekit ja toiminimifarmaseutit voivat hyödyntää arviointimittaria
lääkitysongelmien tunnistamisessa. Mittari löytyy Lääkehoidon tietopaketeista
Fimean verkkosivuilta.
Lääkehoidon arviointeja halutaan lisätä entisestään. Siten myös lääkehoidon laatu paranee.
− Se on pitkäjänteistä työtä, mutta
siinä farmasian ammattilaiset pääsevät

näyttämään osaamistaan. Lääkehoidon
arvioinnissa haasteena ovat resurssit ja
kustannukset, Hämeen-Anttila toteaa.
Hämeen-Anttilan mukaan lääkehoidon arvioinnilla on mahdollista jossain määrin vaikuttaa lääkehoidon sisältöön ja riskeihin. Vaikutuksia asiakkaiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun tai terveys- ja hoivapalveluiden
käyttöön ei ole pystytty tutkimuksin
osoittamaan. F
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Rationaalisen lääkehoidon merkitys
SUOMEN FARMASIALIITTO on ollut
vahvasti mukana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman laatimisessa ja osallistunut niin ohjausryhmän
kuin työryhmien työskentelyyn. Toimeenpano-ohjelman loppuraportissa
nostetaan esille nykytilan haasteita liittyen lääkehoitoihin, jotka ovat kyllä
terveydenhuollon ammattilaisille tuttuja, mutta raportin myötä ne nousevat
myös muun muassa päättäjien tietoisuuteen.
Loppuraportissa tuodaan esille myös
Farmasialiiton ajamaa moniammatillisen yhteistyön hyödyntämistä. Lisäksi
loppuraportista löytyvät tavoitteet kansallisten toimintamallien laatimiseksi,
jotta lääkitystiedot olisivat ajantasaisia

ja lääkehoitojen arvioinneista hyötyvät
tunnistettaisiin. Tämä mahdollistaa lääkehoitojen arvioinnin kohdentamisen.
Lääkehoidon arviointien haasteena
ovat olleet niiden kustannukset, sillä
maksaja on vaihdellut ja selkeää kansallista toimintamallia ei ole ollut. Joissakin tapauksissa maksaja on ollut esimerkiksi kunta tai kaupunki ja joissain
tapauksissa jopa potilas.
FARMASIALIITTO on ajanut mallia,
jossa lääkehoidon arvioinnit olisivat
mahdollisia palvelusetelijärjestelmän
kautta. Palvelusetelillä voisi ostaa arviointipalvelua joko suoraan apteekin erikoiskoulutetulta farmasian ammattilaiselta tai yksityiseltä farmasian alan

ASIAKKAIDEN
LÄÄKITYSLISTOISSA
PUUTTEITA
LÄÄKEBAROMETRI 2017 -kyselytutkimuksen
mukaan asiakkaat haluavat keskustella lääkehoidostaan ja osallistua sopivien lääkkeiden valintaan. Silti vain kolmasosa pitkäaikaissairaista
tietää tarkalleen käyttämänsä lääkkeet, mikä
vaarantaa lääkehoidon turvallisuuden.
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelman tavoitteena on laatia kaikille lääkkeiden

yrittäjältä. Näemme, että tällainen toimintamalli lisäisi lääkehoidon arviointeja, jolloin myös lääkehoitojen laatu
paranee. Optimoitu lääkehoito säästäisi myös terveydenhuollon ja yhteiskunnan kustannuksia, kun potilaan lääkityksen tuomien haittojen aiheuttama
tarve terveydenhuollon palveluille vähenisi. Samalla myös potilaan lääkekuorma vähenisi. Farmasian alan ammattilaisten ammattitaitoa pystyttäisiin
näin hyödyntämään tehokkaammin,
osaaminen tulisi tunnetuksi ja lääkehoito olisi järkevää.

Antti Kataja

Suomen Farmasialiiton
hallituksen puheenjohtaja

käyttäjille ja heitä hoitaville terveydenhuollon
ammattilaisille lääkityslista, johon merkitään
ajankohtainen tieto lääkehoidosta. Lääkityslistaan kirjataan reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet. Valmisteen nimen
lisäksi kirjataan ylös annos ja käyttötarkoitus.
Suuri osa kyselytutkimukseen vastanneista
koki lääkehoidon parantavan elämänlaatua,
vaikka puolet uskoi lääkkeitä määrättävän
liikaa tai liian heppoisin perustein. Kun lääkkeiden määräämisperusteita ei täysin ymmärretä, hoitoon sitoutuminen voi jäädä heikoksi.
Avoin keskustelu hoitohenkilökunnan kanssa
on siten tarpeen.

Asiakkaat luulevat, että apteekkihenkilökunta näkee kokonaislääkityksen tietojärjestelmästä. Tiedoista kuitenkin puuttuvat itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet.
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Mottomme on,
että jos jotain ei
tiedä, aina voi
ottaa selvää.
– PAULA HEISKANEN

Jakomäen apteekki
tunnetaan alueen
kotoisana ja
asiantuntevana
lähiapteekkina.

Johtava proviisori
Anita Währn (vas.),
lääketeknikko
Akane Ofuke,
apteekkari Paula
Heiskanen,
farmaseutti ja
proviisoriopiskelija
Tanja Bruun sekä
farmaseutti Suvi
Palokangas pitävät
huolen, että asiakas
saa kaipaamansa
tiedot ja neuvot
Jakomäen apteekista.
Farmaseutti Jarmo
Hakala on erikoistunut diabetekseen,
mutta hän laajentaa
osaamistaan mielellään myös muihin
osa-alueisiin.
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HYVÄ ESIMERKKI
TEKSTI HANNA OJANPÄÄ KUVAT SINI-MARJA RANKI

TIEDON
LÄHTEILLÄ
Jakomäen apteekki mieltää itsensä lähiapteekiksi, jonka
tärkein tehtävä on palvella asiakkaita asiantuntevasti
hymyssä suin. Ajantasaista ammattitaitoa ja osaamista
pidetään yllä jatkuvalla kouluttautumisella.

J

akomäen apteekissa Helsingissä
työskentelee apteekkarin lisäksi
kaksi proviisoria, kolme farmaseuttia, yksi tekninen apulainen
ja yksi lääketeknikko. Palvelua tarjotaan
suomen ohella arabiaksi, englanniksi,
ruotsiksi ja venäjäksi. Apteekista löytyvät myös Apteekkariliiton kansanterveysohjelmien yhdyshenkilöt, koneellinen annospalvelu ANJA sekä lääkityksen tarkistus -palvelu.
– Ammattitaito ja osaaminen ovat apteekkialalla kilpailuvaltti, apteekkari
Paula Heiskanen toteaa.
– Kun puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja lääkityksestä, on vain tietämystä, ei oletusta. Mottomme on, että
jos jotain ei tiedä, aina voi ottaa selvää.

Koulutusmyönteinen työyhteisö

Heiskanen on toiminut apteekkarina Jakomäen apteekissa vuodesta 2013 lähtien. Heti aluksi hän piti kehityskeskus-

telun kaikkien työntekijöiden kanssa.
Sittemmin keskustelua on totuttu pitämään päivittäin yllä.
– Pyrimme jakamaan tasapuolisesti
vastuita. Yhdessä on sovittu, että jos
töitä kertyy liikaa, niistä tulee rohkeasti
sanoa. Kuviot mietitään sitten uudestaan. On tärkeätä, että ihmiset jaksavat
työssään.
Johtava proviisori Anita Währn
toimii työnsä ohella koulutusvastaavana ja hänen tehtävänään on huolehtia
muun muassa työntekijöiden koulutuskorteista. Währnin ylläpitämä koulutussuunnitelma kertoo yleisellä tasolla tulevista koulutuksista.
– Apteekeissa työskentelevillä farmaseuteilla ja proviisoreilla on lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää ammatillista
osaamistaan ja apteekkarin tulee tarjota
tälle edellytykset. Viimeisistä suuremmista koulutuskokonaisuuksista apteekissamme mainittakoon EU:n tietosuo-

jauudistus sekä itselääkityksen käypä
hoito -suositus. On tärkeää seurata jatkuvasti, mitä alalla tapahtuu ja reagoida sen mukaan koulutustarjontaan
jokaisen omia mieltymyksiä kuunnellen,
Währn kertoo.
Pääosin apteekki hyödyntää Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksia,
sillä tarjontaa on paljon ja ne sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä. Heiskasen mukaan heillä on myös verkkokursseista hyviä kokemuksia, sillä niitä
on helppo käydä läpi työajalla tai silloin,
kun aika sallii.
– Lisäksi meillä on viikkotasolla käytössä lukutunti, jolloin ei tarvitse osallistua asiakastyöhön, vaan ajan voi
käyttää opiskeluun, Heiskanen lisää.
Währn jakaa apteekkarin ajatukset
koulutusten tuomasta varmuudesta,
mutta pitää niitä myös mukavana vaihteluna arkeen.
– Kollegoiden tapaaminen ja koke-
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Lääketeknikko
Akane Ofuke
lajittelee lääkkeitä Jakomäen
apteekin takahuoneessa.

Apteekkari Paula
Heiskanen kannustaa farmasisteja
opiskelemaan
lukutunnin avulla.
Viikoittaisen
lukutunnin aikana
voi esimerkiksi
osallistua verkkokursseille.

Johtava proviisori
Anita Währn opastaa Joona Mustaniemeä hänelle
sopivien lääkkeiden
valinnassa.

musten jakaminen on opettavaista,
mutta myös virkistävää, hän naurahtaa.

Vuorovaikutuksellista palvelua

Jakomäen apteekissa tehtiin muutamia
vuosia sitten asiakastyytyväisyyskysely
osana Währnin suorittamaa johtamisen
erikoisammattitutkintoa (JET).
– Kyselystä saimme tärkeätä tietoa
asiakkailta muun muassa aukioloaikoihin ja tuotesijoitteluun liittyen. Erityisesti mieltämme lämmitti asiakaspalvelusta saatu positiivinen palaute,
Währn muistelee.
Itsekin apteekkariksi tähtäävä Währn
kertoo, että hän on hakenut apteekkifarmasian erikoistutkintoon (PD). Lisäopintoihin ja unelmaan häntä kan-

nustaa vahvasti oma esimies, jolle molemmat koulutukset ovat omasta takaa
tuttuja.
– Henkilökohtaisesti minua motivoi
se, että tämä on ala, jossa on mahdollisuus edetä sekä ammatillisesti että tiedollisesti. Lisäkoulutuksella haen itselleni
kaupallista osaamista, esimiestaitoja sekä
liikkeenjohdon ja henkilöstöhallinnon
oppeja. Mutta odotellaan nyt ensin tietoa
opiskelupaikasta, Währn toteaa.
Heiskanen toivoo, että myös heillä on
annettavaa. Jakomäen apteekki on tuttu
paikka sekä apteekkiharjoittelussa oleville opiskelijoille että TET-jaksoa käyville koululaisille.
– Ala kehittyy koko ajan. On mielenkiintoista kuulla, mitä farmasian koulu-

Mira HakasaloJämsä (vas.) ja
hänen äitinsä Pirjo
Hakasalo kuuntelevat mielellään
asiantuntevaa
opastusta.

tuksessa painotetaan tällä hetkellä tai
mitä nuoret ajattelevat työelämästä. Välillä joudumme myös vastaamaan kiperiin kysymyksiin. Tärkeintä on kuitenkin
kannustaa ja antaa omasta alasta hyvä
kuva, Heiskanen sanoo.
Apteekkarin omat päivät kuluvat pitkälti hallinnon ja johdon tehtävissä,
mutta aika ajoin ja tarpeen mukaan hän
palaa ydinosaamisensa ääreen.
– Haluan pitää farmaseuttista osaamistani yllä käytännön tasolla. Samalla
pääsen tekemään asiakastyötä, josta
pidän todella paljon.
Jakomäen apteekissa vallitsee silminnähden hyvä ilmapiiri. Apteekkari Paula
Heiskanen vahvistaa asian: me viihdymme hyvin keskenämme. F
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Farmaseutti Jarmo
Hakala sekä farmaseutti ja proviisoriopiskelija Tanja
Bruun päivittävät
osaamistaan säännöllisen kouluttautumisen avulla.

Vastuu tuo varmuutta
Jakomäen apteekissa on omat
yhdyshenkilöt Apteekkariliiton
astma-, diabetes- ja sydänkansanterveysohjelmiin.
Farmaseutti Suvi Palokangas
toimii sydänyhdyshenkilönä.
Hän pitää osaamistaan yllä käymällä koulutuksissa ja seuraamalla yhdyshenkilöille suunnattua viestintää.
– Koulutuksista saa varmuutta omaan osaamiseen,
joka puolestaan antaa työlle lisäarvoa. Vastuulleni kuuluu jär-

jestää sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä teemapäiviä sekä
antaa asiakasneuvontaa. Tulevaisuudessa minua kiinnostaisi
tietää enemmän myös astmasta
ja allergioista.
Palokangas toimii apteekissa myös ANJA-vastaavana ja
kertoo olleensa viimeksi koulutuksessa toukokuun alussa.
Farmaseutti Jarmo Hakala on
ollut Jakomäen apteekissa töissä
vuodesta 2013 ja diabetesyhdyshenkilö vuodesta 2014 läh-

Ammattitaidon ylläpitäminen
ja jatkokoulutus tärkeää
FARMASIAN ALALLA elinikäinen oppi-

minen ja täydennyskoulutus ovat erittäin tärkeitä, koska lääkehoidot uudistuvat ja lääkkeisiin liittyvä tieto tarkentuu kaiken aikaa. Myös toimintaprosessien kehittäminen ja käytössä
olevien työkalujen hallinta edellyttävät
hyvin toteutettua ammatillisen kehittymisen tukemista ja täydennyskoulutusta.
Farmasialiitto ja Apteekkariliitto
ylläpitävät farmasian alan erityispätevyysjärjestelmää, jonka tarkoituksena
on tukea liiton jäsenten ammatillista
kehittymistä. Erityispätevyys täydentää
farmaseuttista peruskoulutusta ja antaa
valmiudet tuottaa vaativia asiantunti-

japalveluja. Astman, diabeteksen, lääkehoidon kokonaisarvioinnin tai osastofarmasian erityispätevyyden on
tällä hetkellä suorittanut noin
300 farmasian ammattilaista.
Farmasialiitto on yksi Farmasian
oppimiskeskuksen (FOK) taustayhteisö, ja liitolla on toimivat yhteistyösuhteet myös muihin koulutuksen tarjoajiin. Koulutuksista kerrotaan jäsenistölle monipuolisesti liiton tapahtumasivuilla farmasialiitto.fi/tapahtumat.
Liitto tukee jäsenistönsä jatkokouluttautumista. Koulutus- ja
urapalveluista on kerrottu enemmän
sivulla 14–15.

tien. Tiedonsaannin lisäksi hän
kokee koulutukset tärkeänä verkostoitumisen paikkana. Tuoreessa muistissa on myös talvella
käyty kosmetiikkamerkin tuotekoulutus.
– Koulutuksia on paljon tarjolla. Vaikka olen itse erikoistunut diabetekseen, aina voi laajentaa omaa osaamistaan myös
muihin osa-alueisiin. Meillä
koulutuksiin suhtaudutaan todella positiivisesti. Oma aktiivisuus ratkaisee, Hakala kertoo.

Koulutuksista saa
varmuutta, joka
puolestaan antaa
työlle lisäarvoa.
– SUVI PALOKANGAS
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TUTKITTUA

Farmaseutti
valmistelee
lääkkeitä
käyttökuntoon
syöpäsairaalan
puhdastilassa
Helsingissä.

LEHTIKUVA

TEKSTI SUSANNA USKI

Tehokkuuden ennustaminen
estää turhia syöpälääkekokeita
Maksa- ja haimasyöpä todetaan hoidon kannalta usein liian myöhään.
Tehokkuuteen vaikuttavien vuorovaikutustekijöiden löytäminen
mahdollistaa aiempaa toimivamman hoidon kehittämisen potilaille.

P

roviisori Tatu Pantsarin huhtikuussa tarkistettu väitöstutkimus käsitteli uusien kehitteillä olevien maksa- ja haimasyöpälääkkeiden mahdollisia vaikutuskohteita sekä niihin liittyviä tehokkuusongelmia alkuvaiheen lääkeainekehityksen näkökulmasta. Tehokkuuden
aikaansaaminen edellyttää tärkeiden
proteiinien välisten vuorovaikutusten
tunnistamista. Kun tehokkuus ymmärretään ja ennustetaan lääkeainekehityksen alkuvaiheessa, voidaan estää turhien lääkeainemolekyylien testausta
kalliissa potilaskokeissa.

Tilausta uusille
lääkeaineille

Joka vuosi yli tuhat suomalaista sairastuu haimasyöpään ja vajaa 500 maksasyöpään. Ongelma näiden molempien
syöpien kohdalla on ollut niiden myöhäinen toteaminen, jolloin saatavissa
olevat hoidot eivät ole osoittautuneet
toimiviksi.

Vaikeahoitoisiin kiinteisiin kasvaimiin
ei ole onnistuttu kehittämään tehokasta
hoitovaihtoehtoa. Suhteellinen 5-vuotis
elossaololuku esimerkiksi duktaalisen
adenokarsinooman kohdalla on ainoastaan hieman yli viisi prosenttia. Syöpäjärjestöjen viimeisimmän tilastotiedon
mukaan molempiin syöpiin menehtyy
yhteensä lähes 1 600 suomalaista vuodessa.
Haimasyöpätapausten määrä on toistaiseksi tuntemattomasta syystä kasvussa. Haimasyövän syntyyn vaikuttavia
tekijöitä ei tarkkaan tunneta, mutta vaikuttaviksi tekijöiksi ollaan epäilty muun
muassa kroonista haimatulehdusta,
diabetesta, ruokavaliota ja miesten tupakointia.
Maksasyöpäpotilaista valtaosa on
miehiä, ja kasvain todetaan potilaalla
useimmiten sattumalöydöksenä. Suurin
riskitekijä sen syntyyn on maksakirroosi
ja muut maksasairaudet. Myös diabeteksen, korkean iän ja tupakoinnin on
todettu lisäävän jonkin verran sairastu-

misen riskiä. Liikalihavuuteen ja diabetekseen liittyvät rasvamaksatulehdukset
ovat yleistymässä. Tulehdus saattaa
johtaa maksakirroosin kehittymiseen ja
kasvattaa riskiä sairastua myöhemmin
maksasyöpään. Maksasyövän kohdalla
hoito sekä taudin ennuste riippuvat kasvaimen levinneisyydestä.

Kahden tutkimusmenetelmän
yhdistäminen

Lääkeainekandidaatteja tiettyyn lääkevaikutuskohteeseen, kuten proteiiniin,
voidaan etsiä tietokoneavusteisen lääkesuunnittelun avulla. Molekyylien rakenneaktiivisuussuhteita voidaan mallintaa tunnettujen aktiivisten molekyylien avulla ja ennustaa, kuinka aktiivisia
uudet suunnitellut molekyylit tulisivat
olemaan.
Uusien aktiivisten molekyylien etsimiseen ja johtomolekyylien ominaisuuksien parantamiseen voidaan hyödyntää kohdeproteiinin tietokonemallia.
Sitä voidaan käyttää virtuaaliseulon-
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taan, jossa molekyylitietokannoista voidaan etsiä uusia johtomolekyylejä. Tietokonemalli soveltuu proteiinin sitoutumispaikan rakenteen tutkimiseen. Sen
avulla voidaan tutkia lisäksi sitoutuvien
molekyylien vuorovaikutusta kyseisen
proteiinin kanssa. Molekyyleille, jotka
sitoutuvat reseptoriin, pystytään rakentamaan kolmiulotteisten rakenneaktiivisuussuhteiden malli.
Pantsarin havaintojen mukaan tietokoneavusteisen lääkesuunnittelun yhdistäminen kokeellisen datan kanssa alkuvaiheen lääkeaineen kehitysprosessissa auttaa löytämään olennaiset tehokkuuteen vaikuttavat vuorovaikutustekijät. Samalla se mahdollistaa tehokkaamman hoidon kehittämisen maksaja haimasyöpäpotilaille, joiden nykyinen
ennuste on erittäin huono.

Kriittisten vuorovaikutusten
tunnistaminen

Väitöstutkimuksessaan Pantsar arvioi
kolmen eri lääkeainekohdeproteiinin

osalta mahdollisia farmakodynaamisia
tehokkuusongelmia.
Tutkimuksessa havaittiin, että yksipuolinen lähestymistapa lääkeainekehityksen alkuvaiheessa, jossa lääkeaineen
vaikutuksen arviointi perustuu ainoastaan yhteen mittariin, kuten entsyymiaktiivisuuteen, johtaa useimmiten tehottomuuteen potilaskokeissa.
Useimmilla potentiaalisilla lääkeainekohdeproteiineilla on kymmeniä eri
proteiineja, joiden kanssa ne ovat eri tavalla vuorovaikutuksissa ja välittävät
solutasolla signaaleja eteenpäin. Olennaista on tunnistaa näistä kymmenistä
vuorovaikutuksista kriittisimmät kussakin tapauksessa ja keskittyä niihin.
Tietyntyyppisessä maksasyövässä Pantsarin tutkimalla Aurorakinaasi A-proteiinilla ne ovat kinaasiaktiivisuus ja
vuorovaikutus MYC-proteiinin kanssa,
joka ei ole riippuvainen edellä mainitusta kinaasiaktiivisuudesta.
Väitöstutkimuksessa tarkastelun kohteena oli kolme proteiinia, joihin uusia

lääkeaineita voidaan kohdistaa maksaja haimasyövän hoidossa. Tutkituilla
lääkeainekohteilla todettiin olevan
paitsi yksilöllisiä myös yhteisiä lääkeaineiden farmakodynaamista tehokkuutta
häiritseviä piirteitä. Tutkituilla lääkeainekohteilla todettiin yhteisenä piirteenä
proteiinien välisiä vuorovaikutuksia,
jotka eivät olleet sidoksissa niiden entsymaattiseen aktiivisuuteen.

Lääkeaine-ehdokkaiden
tehon arviointi

Tehokkuuden saavuttaminen edellyttää
tärkeiden proteiinien välisten vuorovaikutusten tunnistamista lääkeaineen
suunnitteluprosessin aikana.
Useimmiten lääkeaine-ehdokkaiden
tehon arviointi perustuu kohteen entsymaattiseen aktiivisuuteen vaikuttamisen perusteella. Todellinen tehokkuus
ei tule kuitenkaan esille ainoastaan yhtä
vaikutustapaa, kuten vaikka kinaasiaktiivisuuden estoa, mittaamalla.
Jotta tehokkuutta voidaan ymmärtää
ja ennustaa, tulee lääkeainekohde käsittää dynaamisena kokonaisuutena. F
› Tatu Pantsarin väitöskirja
Designing effective lead molecules
against solid tumors with inadequate
treatment options, the efficacy problem
tarkastettiin huhtikuussa
Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden
tiedekunnassa.

Katse alkuvaiheen lääkeainekehitykseen
Tatu Pantsarin mukaan tutkimusaiheen haasteellisuus motivoi häntä jokapäiväisessä työssä,
sillä toistaiseksi kukaan ei ole vielä tähän mennessä onnistunut kehittämään tehokasta lääkeainetta maksa- ja haimasyöpäkasvaimiin. Uuden
lääkeaineen saaminen markkinoille on kuitenkin
tällä hetkellä kalliimpaa kuin koskaan aiemmin.
– Mikäli alkuvaiheen lääkeainekehitykseen panostamalla saadaan tulevaisuudessa vähennettyä
turhia kliinisiä kokeita, silloin puhutaan kymmenien, jopa satojen miljoonien säästöistä yhdessä

lääkeainekehitysprojektissa. Tämän voisi olettaa
laskevan syöpälääkkeiden hintoja, mutta tämä
saattaa realisoitua käytännössä vasta 10–20
vuoden päästä, Pantsar sanoo.
Pantsarin tutkimus jatkuu tällä hetkellä aktiivisesti Tübingenin yliopistossa Saksassa, jossa
tietokoneavusteisella lääkeainesuunnittelulla on
täydentävä rooli useissa eri lääkekehitysprojekteissa. Mikäli läpimurto tapahtuu jonkin lääkeainekohteen kanssa, markkinoille lääkettä jouduttaisiin odottamaan jopa kymmenen vuotta.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Väitöstutkimuksen havainnot
mahdollistavat tehokkaamman
hoidon kehittämisen maksa- ja
haimasyöpäpotilaille.

Tatu Pantsarin tutkimusaihe on tärkeä tehokkaiden hoitomuotojen
kehittämisen kannalta.
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Ajankohtaista
lääkealalta
-koulutus

EHDOTA VUODEN
PROVIISORIA 2018
Vuoden Proviisoriksi haetaan omalla
osaamisellaan farmasiaa tunnetuksi tehnyttä
tai muutoin ammatillisesti ansioitunutta
proviisoria, joka on Suomen Farmasialiiton
jäsen ja joka on:

lauantaina 15.9.2018, Hotelli Presidentti, Helsinki

SUOMEN FARMASIALIITON teollisuuden ja tukkukaupan neuvottelukunta järjestää Ajankohtaista
lääkealalta -koulutuksen lauantaina 15.9.2018 klo
13–17.30 Hotelli Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki). Luvassa on mielenkiintoisia
ja ajankohtaisia aiheita lääketeollisuutta koskevista
asioista, erinomaisia puhujia sekä mainio mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kuulumisia kollegoiden
kanssa. Koulutukseen on varattu paikkoja 70 osallistujalle.
Tilaisuus on Farmasialiiton jäsenille ilmainen;
ei-jäsenille ja/tai ei-farmasisteille 40 €.
Koulutustilaisuuden jälkeen on tarjolla illallinen
klo 17.30 alkaen. Sitova ilmoittautuminen illalliselle
sekä tiedot mahdollisista erityisruokavalioista tai
ruoka-aineallergioista tulee tehdä koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Illallisen omavastuu on
20 €.
Ilmoittautuminen koulutukseen ja illalliselle tapahtuu Farmasialiiton sivuilla tapahtumakalenterissa.
Mahdolliset peruutukset koulutukseen ja illalliselle tulee tehdä 2.9.2018 mennessä tapahtumakalenterin ohjeiden mukaisesti. Perumatta jättämisestä
veloitetaan 20 euroa.

› edistänyt omalla toiminnallaan
ammattikuntamme aseman vahvistumista ja
yhteistyötä muun terveydenhuollon
kanssa omalla alueellaan tai laajemmin
yhteiskunnassa JA/TAI
› toiminut merkittävällä tavalla lääke-,
lääkitys-, tai potilasturvallisuuden
parantamiseksi JA/TAI
› edistänyt omalla asiantuntemuksellaan
farmasian kehittymistä tai hyödyntänyt omaa
osaamistaan ennakkoluulottomasti.
Ehdotuksia voi jättää 1.8.2018 saakka lomakkeella.
Vuoden Proviisori julkistetaan
Maailman farmasistipäivänä
(World Pharmacists’ Day) 25.9.2018.

OHJELMA
klo 13.00

klo 13.10

klo 13.45
klo 14.30

Tervetuloa koulutukseen!
Laura Huotari, Lääketeollisuuden- ja
tukkukaupan neuvottelukunnan
puheenjohtaja
Puheenjohtajan tervehdys
Päivittäistavarakaupan raportti
lääkejakelusta
Antti Kataja, puheenjohtaja,
Suomen Farmasialiitto
Erikoissairaanhoidon laadun ja
vaikuttavuuden mittaus
Seppo Ranta, KHSHP johtajaylilääkäri
Tekoäly, IoT, digitalisaatio terveydenhuollon apuna?
Heikki Sorsa, Terveydenhuollon
toimialan kehitysjohtaja,
Fujitsu Finland Oy

klo 15.15
klo 15.45
klo 16:30
klo 17.15

Kahvitauko suolaista syöden ja
kollegoiden kanssa keskustellen
Ajankohtaista kliinisistä lääketutkimuksista
Sakari Aropuu, Head Site Management
Finland & Baltics Bayer OyOy
Rationaalinen lääkehoito
Heidi Tahvanainen, erityisasiantuntija, STM
Päivän päätös ja yhteenveto
Siirtyminen illalliselle
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Sairaala- ja
terveyskeskusfarmasian
syyskoulutuspäivät
13.–14.9.2018

Torstai 13.9.2018
8.30
10.00
10.05

12.00
13.00
13.30
14.30
15.00
15.45
16.30
17.00
19.00

KEHITTYVÄ
OSASTOFARMASIA
Aika: 13.–14.9.2018
Paikka: Orionin
koulutuskeskus, Vihti

Kuljetus Helsingin keskustasta ja
tarvittaessa lentokentältä
Tuohilammelle
Koulutuspäivien avaus
Lääkitysturvallisuus osana kliinistä
farmasiaa
Carita Linden-Lahti, proviisori, kliininen
opettaja, Helsingin yliopisto/HUS-Apteekki
Lounas
Orionin puheenvuoro
Lääkitysturvallisuus – tavoitteesta käytäntöön
Carita Linden-Lahti, proviisori, kliininen opettaja,
Helsingin yliopisto/HUS-Apteekki
Kahvitauko
Osastofarmasian kehittäminen HUS:ssa –
visiosta toimintaan
Kirsi Kvarnström, vastaava proviisori, HUS-Apteekki
Mittarit osastofarmasian kehittämisen tukena
Kirsi Kvarnström, vastaava proviisori, HUS-Apteekki
Lääkehuolto tulevaisuuden rakenteissa
Toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko,
Suomen Farmasialiitto
Koulutuspäivän päätös
Illallinen, rentoa yhdessä oloa ja saunomista

Perjantai 14.9.2018

9.00
Kliinisen farmasian
		
asiantuntijana sotessa
		
Anu Pitkonen, proviisori,
		
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä
9.45 Osastofarmasia KYS:n päivystyksessä,
työskentelyä kahdessa vuorossa		
		 Anu Ahonen, osastofarmaseutti,
		KYS, päivystysalue
10.30 Jaloittelutauko
10.45 Suun kuivuuden huomioiminen iäkkäillä
Anna Kosola, farmaseutti, HUS-Apteekki,
Kirkkonummen kunta
11.30
Lounas
12.30 Lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen
liittyvä auditointityökalu ja sen kehittäminen
sairaaloiden osastoilla. Mitkä ovat käyttökuntoon
saattamisen näkökulmasta riskialtteimpia lääkkeitä?
Eeva Suvikas-Peltonen, proviisori,
Satakunnan keskussairaalan apteekki
Lääkehoidon arviointien toteuttaminen
13.15
käytännössä
ryhmäkeskustelu
14.30 Koulutuspäivien päätös ja iltapäiväkahvit
15.00 Kuljetus Helsinkiin ja tarvittaessa lentokentälle

Koulutuksen hinta Farmasialiiton jäsenille 140 € / 2 pv ja 70 € / 1 pv. Koulutuksen hinta ei-jäsenille 300 € / 2 pv ja 200 € / 1 pv.
Työttömille Farmasialiiton jäsenille hinta 40 € / 2 pv. Ilmoittautumiset 29.8.2018 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/Safa2018
Lisätietoja koulutuksesta: katso Farmasialiiton tapahtumakalenteri: farmasialiitto.fi/tapahtumasivu
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+

RISTEILY
TALLINNAAN
HALUKKAILLE!

Vaikuta farmasian
tulevaisuuteen -teemakoulutus
5.10.–6.10.2018, Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki
PERJANTAI 5.10.2018
Aamukahvi ja tutustuminen näyttelyyn
8.30
9.00
Tervetuloa!
Antti Kataja, Farmasialiiton puheenjohtaja
Farmasian tulevaisuuteen vaikuttaminen
Yhteiskunnallinen hallintohimmeli päätöksenteossa
Pekka Perttula, Farmasialiiton vanhempi
neuvonantaja, valtiotieteen tohtori
Lääkehuollon rakenne, toimijat ja päätöksenteko
Riitta Uusi-Esko, Farmasialiiton toimitusjohtaja
myös farmaseuttiset tehtävät
Farmasialiiton rooli lääkealan kehityksessä
Antti Kataja, Farmasialiiton puheenjohtaja
12.30 Lounas
13.30 Yhteistyökumppaneiden puheenvuorot
15.10
Alustus ryhmätöihin: Miten minä voin
vaikuttaa alan kehitykseen?
15.15
Ryhmätyö + purku
16.15
Päivän päätös ja yhteenveto

16.30
18.30
20.30

Sämpylät ja valmistautuminen laivalle lähtöön
Laiva lähtee (Tallink Silja Europa, Länsiterminaali 1)
Illallinen Grande buffet -ravintolassa
(Farmasialiitolle varattu oma alue)

LAUANTAINA 6.10.2018
7.00– Aamiainen Grande buffet
10.00 -ravintolassa
8.00
Saapuminen Tallinnaan (D-terminaali)
Omaa aikaa kaupunkiin tutustumiseen
12.30 Paluu laivalle (D-terminaali)
13.30 Laiva lähtee Tallinnasta
14.30 Buffetlounas Grande buffet -ravintolassa
(Farmasialiitolle varattu oma alue)
16.00 Laiva saapuu Helsinkiin (Länsiterminaali 1)
Ilmoittautuminen tapahtumaan
Farmasialiiton tapahtumakalenterin kautta:
farmasialiitto.fi/tapahtumasivu
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ETU
N
E
JÄS

Maksuttomat verkkokoulutukset

FARMASIALIITTO haluaa tukea jäsentensä osaamisen kehittämistä
tarjoamalla mahdollisuuden osallistua maksuttomasti yhdelle Farmasian
oppimiskeskuksen verkkokurssille syksyllä 2018. Varaa paikkasi ajoissa
päivittämään osaamisesi farmakologiassa tai Lääkehoidon tarkistuksessa!
FARMAKOLOGIAA
APTEEKIN ARKEEN 4.9. TAI 2.10.
Verkkokoulutus tarjoaa kattavan paketin lääkeneuvonnassa
ja tietokantojen tarjoaman tiedon tulkitsemisessa tarvittavien farmakologian perusteiden kertaamiseen. Koulutuksen
suorittaminen vie noin 7,5 tuntia.
LÄÄKEHOIDON TARKISTUKSET
APTEEKIN PALVELUNA 4.9. TAI 2.10.
Verkkokoulutus tarjoaa tietoa käytännön tarkistustyön ja
sen kehittämisen tueksi. Potilastapausten kautta vahvistat
kliinistä osaamista ja luentojen kautta saat vinkkejä mm.
kliinisen haastattelun periaatteisiin, suurten potilasmäärien
käsittelyyn tarkistustyössä sekä tarkistuspalvelun kehittämiseen osana koneellista annosjakelua. Koulutuksen suorittaminen vie noin 4 tuntia.

› Koulutukset koostuvat asiantuntijaluennoista sekä
erilaisista oppimista tukevista tehtävistä. Katso tarkemmat tiedot Farmasialiiton tapahtumakalenterista.
Koulutukset ovat Farmasialiiton jäsenille maksuttomia. Koulutuksen suorittamatta jättämisestä perimme 75 €:n peruutusmaksun. Voit osallistua vain
yhteen koulutukseen. Paikkoja kursseille on rajoitettu
määrä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Etusijalla koulutukseen on valmistuneet jäsenet.
Ilmoittautuminen 27.8.2018 mennessä tapahtumakalenterin kautta. Ilmoittautuminen aukeaa
1.8.2018.
Lisätietoja koulutuksesta löytyy liiton tapahtumakalenterista.
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Koulutus on
suunnattu proviisoreille,
maistereille, johtavassa
asemassa oleville
farmaseuteille ja
proviisori- sekä
maisteriopiskelijoille.

Tuohilammen koulutuskeskus, Vihti

29.–30.9.2018 Farmasialiiton

				johtamiskoulutus, muutosjohtaminen
LAUANTAI 29.9.2018

8.15

9.00
9.55

10.15
12.00
12.30
13.30

Linja-autokuljetus Helsingin
keskustasta Vihtiin, Tuohilammen
koulutuskeskukseen
Aamiainen
Tervetuloa koulutukseen!
Mari Kuuttila, koulutustyöryhmän
puheenjohtaja ja Sanna ValasmoLunkka, markkinointijohtaja,
itsehoito, Orion Pharma
Muutosjohtamisen perusteet
ja haasteet
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin
Orionin puheenvuoro
Lounas
Uuden apteekin vastaanotto,
miten tehdään onnistuneesti
Stina Parkkamäki, apteekkari,
Willan Kehrä apteekki

› LISÄTIEDOT JA
ILMOITTAUTUMINEN
Farmasialiiton tapahtumakalenterin kautta.

14.15 Johtajana muutoksessa –
Case Aducate
Lea Tuomainen, johtaja, työnohjaaja,
Koulutus- ja kehittämispalvelu
Aducate
15.00 Mahdollisuus ulkoiluun ja
iltapäiväkahvi
16.30 Toiminnan päättämisestä
kohti uutta alkua –
Case sairaala-apteekki
Carita Linden-Lahti, proviisori
17.15 Proviisori apteekissa -sivuston esittely
17.40 Farmasialiiton urapalvelut
Sanna Passi, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija,
Suomen Farmasialiitto
18.00 Yhteenveto ja päivän päätös
19.00 Illallinen, rentoa yhdessä oloa ja
saunomista

SUNNUNTAI 30.09.2018

8.00 Aamiainen
9.00 Farmasialiiton kuulumiset
Antti Kataja, puheenjohtaja,
Suomen Farmasialiitto
9.30 Ajankohtaista työmarkkinoilta
Annukka Lankila, työmarkkinajohtaja,
Suomen Farmasialiitto
10.10 Ajankohtaista Sotesta
Riitta Uusi-Esko, toimitusjohtaja,
Suomen Farmasialiitto
10.40 Tauko
10.50 Case: Hammashuolto
Case: Kun muutosjohtamisessa
kaikki menee pieleen
12.25 Koulutuspäivien päätös ja palaute
12.30 Lounas
13.30 Bussikuljetus Tuohilammelta Helsingin
rautatieasemalle

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

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön hallitus
julistaa haettavaksi apurahan vuodelle 2018
Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön tarkoituksena on edistää lääkkeisiin ja niiden
käyttöön liittyvän tiedon jakamista terveydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, yhteisöille ja yleisölle.
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja.

Vuonna 2018 säätiö jakaa 500 euron apurahan
› PD-opintoja suorittavalle proviisorille, jonka projektityö liittyy apteekkitoiminnan kehittämiseen tai
› apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta suorittavalle avoapteekissa toimivalle proviisorille/farmaseutille tai
› farmasian alan erityispätevyyskoulutusta suorittavalle proviisorille/farmaseutille.
Apurahaa hakevien proviisoreiden ja farmaseuttien tulee toimia Savon apteekkariyhdistyksen alueella.
Apurahan hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää selvitys apurahan
käyttötarkoituksesta ja siitä, onko samaan käyttötarkoitukseen haettu ja/tai saatu apurahaa muualta sekä
muut tarpeellisiksi katsotut asiapaperit (esim. hyväksytty opintosuunnitelma ja/tai tutkimussuunnitelma).
Apurahan saajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä apurahan nostamista seuraavan
vuoden loppuun mennessä. Hakemukset osoitetaan Savon apteekkariyhdistykselle ja lähetetään
koulutus- ja kehittämissäätiön säätiövastaavalle 31.7.2018 mennessä osoitteeseen:
Matti Silvasti, Kommilan apteekki, Savontie 42, 78300 Varkaus. Kuoreen merkintä ”apuraha”.
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OLEMME
SIIRTYNEET
SÄHKÖISEEN
AJANVARAUKSEEN:
farmasialiitto.fi
FARMASIALIITON JÄSENPALVELUT
029 7010 1090 (arkisin klo 11–12),
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi

TYÖSUHDENEUVONTA

029 7010 1091 (arkisin klo 11–12),
tes.neuvonta@farmasialiitto.fi

FARMASIALIITTO HEINÄKUUSSA
SUOMIAREENALLA
HEINÄKUUN puolivälissä Poriin pakkautuu vaikuttajia, päättäjiä ja kansaa keskustelemaan ajankohtaisista
asioista. SuomiAreena tarjoaa viiden päivän ajan (16.–
20.7.2018) näköalapaikan yhteiskunnalliselle keskustelulle rennosti kesäisissä tunnelmissa.
Farmasialiitto on tänäkin vuonna mukana vaikuttamassa
ja solmimassa tärkeitä kontakteja. Tapahtuma toteutetaan
13. kerran. SuomiAreenan mediakumppani on MTV.
Tapahtuman tämän vuoden teemana on turvallisuus,
suvaitsevaisuus ja vastuullisuus. Seuraa tapahtumaa
Facebook-päivitystemme kautta!

ORIONIN TUTKIMUSSÄÄTIÖN APURAHAT
VUODELLE 2019 OVAT HAETTAVANA 1.8.2018–10.9.2018
Apurahat myönnetään lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä
niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille
1) äskettäin (10.9.2018 lukien viiden vuoden sisällä *) väitelleille tutkimustyön
jatkamiseen (suuruudeltaan enintään 50 000 euroa) sekä
2) nuorille tutkijoille (ei väitelleille) tieteellistä tutkimustyötä varten
(suuruudeltaan enintään 5 000 euroa).
Säätiö ei jaa pelkkiä matka-apurahoja esim. kongresseihin. Pienet apurahat
(enintään 5 000 euroa) ovat aina henkilökohtaista apurahaa. Eduksi luetaan
ulkomaiselle Post doc –kaudelle lähteminen, ulkomaisen Post doc-kauden
pidentäminen tai sellaiselta palaaminen. Post doc -apurahan hakemukseen on
liitettävä tutkimuksen suorituspaikan (yliopisto tai laitos) sitoumus.
Hakemus toimitetaan sähköisellä hakemuslomakkeella, joka on Tutkimussäätiön
kotisivulla www.orion.fi/tutkimus/orionin-tutkimussaatio. Hakemus laaditaan
suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Muita kuin pyydettyjä liitteitä ja
suosituskirjeitä ei käsitellä. 50 000 euron apurahan voi hakija saada kerran ja
väitöstyöhön tarkoitetun apurahan voi saada korkeintaan kahdesti.
Apurahansaajien eläkevakuuttaminen on toteutettu vuoden 2009 alusta
maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee
kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta
myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen.
Lisätietoa saa Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksesta www.mela.fi.
Hakuaika päättyy 10.9.2018. Päivityksiä jätettyihin hakemuksiin ei käsitellä. Päätökset apurahojen saajista julkistetaan loppuvuodesta 2018 Tutkimussäätiön kotisivulla ja myönnetyt apurahat maksetaan saajan tilille vuoden 2018 joulukuussa.
Yhteydenottoihin vastaa Tutkimussäätiön asiamies
Anu Imppola, puhelin 010 426 3803.
Orionin Tutkimussäätiö sr:n hallitus
*) Viiden vuoden määräaikaan sovelletaan Suomen Akatemian ohjeistusta:
bit.ly/2LO0SF9. Mikäli viiden vuoden määräaika ylittyy,
pyydetään CV:ssä esittämään selvitys.
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MUISTATKO?
Vuoden Farmaseutti -valinta
aloitettiin vuonna 2004.
Lähde: Semina 8/2004

1
2

3

50 FARMASIA 3/2018

50-52_Farmasia_3-2018_Muistatko.indd 50

3.6.2018 19.44

Syylänhoitoon
apteekin kautta!
Apteekki avainasemassa

Tutkittu SyylEnd -tuotesarja

Arviolta peräti joka kymmenes aikuinen ja joka
kolmas lapsi saa syyliä jossain vaiheessa elämää.
Syylän aiheuttaa virus (ihmisten papilloomavirus,
HPV) ja syyliä voi muodostua kaikkialle kehoon.
Yleisimpiä ovat kuitenkin syylät sormissa ja käsissä.

SyylEnd PEN – ja SyylEnd ORIGINAL-valmisteet
sisältävät muurahaishappoa. SyylEnd PEN
-syyläkynä sopii tarkan annostelukärjen ansiosta
yksittäisten syylien ja pienten lasten syylien
hoitoon. SyylEnd ORIGINAL taas on riittoisa
liuos useiden syylien hoitoon.
Tutkimuksen mukaan muurahaishappovalmisteillamme saadaan hoidettua yli 90 % syylistä.2
Valmisteet ovat nopeita ja kivuttomia käyttää,
liuos imeytyy syylään sisään muutamassa
sekunnissa ja hoito tapahtuu vain kerran
viikossa.

Mylan teetti syylänhoitoon liittyen kuluttajatutkimuksen, josta kävi ilmi, että peräti 83 % syylänhoitovalmisteen ostaneista sai apua apteekin
ammattilaiselta. Siksi on hyvä pitää mielessä
toimivat ratkaisut syylien itsehoitoon. Tärkeimmät syylänhoitovalmisteen valintakriteerit olivat
valmisteen teho ja käytön helppous. Kuluttajista
vain 69 % sanoi käyttäneensä valmistetta ohjeen
mukaisesti, ostotilanteessa on siis hyvä myös käydä asiakkaan kanssa läpi valmisteen käyttöohje.1

Lue lisää www.syylend.fi

Syylien jäädytyshoitoon tuotesarjasta löytyy
SyylEnd FREEZE, joka on markkinoiden
kylmin kotikäyttöön tarkoitettu jäädytyshoito.
Modernilla SyylEnd FREEZE -jäädytyshoidolla
hoidat kätevästi esimerkiksi jalkapohjan isot
syylät. SyylEnd FREEZE parantaa syylät 82 %
tapauksista jo kolmella käyttökerralla.3

1) Research Insight Finland. Syylänhoito. Kuluttajatutkimus. 2018. n=202.
2) Bhat, Ramesh M., Vidya, Kamath, Ganesh (2001). Topical formic acid puncture technique
for the treatment of common warts.International Journal of Dermatology 40 (6), 415-419.
3) Walcuk et al. (2017). Efficacy and Safety of Three Cryotherapy Devices for Wart Treatment:
A Randomized, Controlled, Investigator-Blinded, Comparative Study. Dermatol Ther (Heidelb).
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