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KUN LIIKE ON  
PARASTA LÄÄKETTÄ

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. 
Ei lapsille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan käyttöön korkeintaan 3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin 
välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen parasetamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. 
Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita suun kautta otettavia särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää raskauden ja imetyk-
sen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja / tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue 
pakkausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 1.12.2018. Perustuu 6.3.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli
Vaikuttava aine: diklofenaakkidietyyliamiini. Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun ja yli 
18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten 
aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin 
valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen raska-
uskuukauden 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. Lue huolella pakkaus seloste. Valmiste-
yhteenvetolyhennelmä 5.10.2018. Perustuu 6.9.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Pakkaukset ja hinnat 1.02.2019: Itsehoitopakkaukset, Voltaren Forte 50 g ( 17,90 €), Voltaren Forte 120 g ( 27,90 €), Voltaren Emulgel 50 g ( 14,10 €), Voltaren Emulgel 75 g ( 
22,90 €), Voltaren Emulgel 100 g ( 19,73 €). Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com 
Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2019 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 3/2019 CHFIN/CHPAN/0010/19

Säännöllinen liikunta on 
olennainen osa kivunhallintaa. 
Liikunnan lisäksi voidaan 
tarvita lääkehoitoa.

Helposti nieltävä Panadol Forte 
tarjoaa kivun lievitystä parasetamolin avulla.

Voltaren Forte lievittää lihas- ja nivelkipua sekä nivelrikosta johtuvaa kipua. 
Annostelu 12 tunnin välein riittää.
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Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen
Sisältää parasetamolia. Aikuisten särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon. Annostus aikuisille on 1/2–1 tablettia 4–6 tunnin välein korkeintaan 3 kertaa päivässä. 
Ei lapsille. Ilman lääkärin määräystä jatkuvaan käyttöön korkeintaan 3 päivän ajan. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää. Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin 
välein. Älä käytä Panadol Forte -valmistetta, jos olet allerginen parasetamolille tai muulle tabletin aineelle. Käytä varoen, sillä liiallinen käyttö aiheuttaa haittaa maksalle. 
Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita tai muita suun kautta otettavia särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti. Panadol Fortea voi käyttää raskauden ja imetyk-
sen aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja / tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa. Itsehoitolääke. Lue 
pakkausseloste. Pakkauskoko 15 kpl. Valmisteyhteenvetolyhennelmä 1.12.2018. Perustuu 6.3.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Voltaren Forte 23,2 mg/g geeli
Vaikuttava aine: diklofenaakkidietyyliamiini. Yli 14-vuotiaille nyrjähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasituksesta johtuvan lihas- ja nivelkivun ja yli 
18-vuotiaille nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten 
aamulla ja illalla). Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin 
valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Ei alle 14-vuotiaille. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Käyttö kuuden ensimmäisen raska-
uskuukauden 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. Lue huolella pakkaus seloste. Valmiste-
yhteenvetolyhennelmä 5.10.2018. Perustuu 6.9.2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.

Pakkaukset ja hinnat 1.02.2019: Itsehoitopakkaukset, Voltaren Forte 50 g ( 17,90 €), Voltaren Forte 120 g ( 27,90 €), Voltaren Emulgel 50 g ( 14,10 €), Voltaren Emulgel 75 g ( 
22,90 €), Voltaren Emulgel 100 g ( 19,73 €). Lisätiedot: GlaxoSmithKline, Piispansilta 9 A, 02231 Espoo, puh: 080 077 40 80, s-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com 
Tavaramerkit ovat GSK-konsernin omistamia tai sille lisensoituja. ©2019 GSK-konserni tai lisenssinhaltija. 3/2019 CHFIN/CHPAN/0010/19

Säännöllinen liikunta on 
olennainen osa kivunhallintaa. 
Liikunnan lisäksi voidaan 
tarvita lääkehoitoa.

Helposti nieltävä Panadol Forte 
tarjoaa kivun lievitystä parasetamolin avulla.

Voltaren Forte lievittää lihas- ja nivelkipua sekä nivelrikosta johtuvaa kipua. 
Annostelu 12 tunnin välein riittää.
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Pienillä asioilla voi olla suuri vaikutus.
Meissä jokaisessa on miljoonia mikro-organismeja,
joiden tasapainoinen toiminta on olennainen osa
koko elimistömme hyvinvointia. Kun suolistomme 

mikrobitasapaino on kunnossa, voimme  
itsekin paremmin.

Uudet tieteellisen tarkat
SYMBIOSYS® -täsmämikrobit yleisen  

hyvinvoinnin ylläpitoon elämän kaikissa tilanteissa. 
Vain apteekista.

www.SYMBIOSYS.com

UUTUUS

MONTA HUOLTA  
VÄHEMMÄN

Ravintolisä. Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.
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Tuotteet tilattavissa Oriolasta.

info@biocodex.fi
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Dia + logos

D ialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua, keskus-
telua. Dialogi voi olla myös suoran esityksen muotoon kirjoitettu 
teksti tai teos, jossa on useampi kuin yksi puheenvuoron käyt-
täjä. On erotettava aito dialoginen vuorovaikutus (rakentava 

vuorovaikutus) rinnakkaisista toisiinsa vaikuttamattomista monologeista 
(kilpaileva vuorovaikutus). 

Edellä oleva tekstinpätkä on suhteellisen suora 
lainaus Wikipediasta. Oletko koskaan törmännyt so-
siaalisessa mediassa keskusteluun, jossa kaksi vas-
takkaista ajatusta vain törmää? Silloin ei puhuta 
kunnon (rakentavasta) dialogista. On toki rehel-
lisyyden nimissä todettava, että olen itsekin saat-
tanut vain puhua monologisesti ilman, että raken-
tavaa vuorovaikutusta on syntynyt. Tällöin on var-
maan kyse dialogin supistuneemmasta muodosta eli 
keskustelusta. Välillä tuntuu, että edes keskustelua 
ei ole, kun ei ole halua kuulla ja kuunnella. Tämä on oma arvioni, kun olen 
joitain ”keskusteluja” seurannut. Onko tosiaan nykyinen tehokkuuden 
ajattelumalli supistanut kaikki asiat joko–tai-asetelmiksi?

Miksi sitten keittiöfilosofoin dialogia ja sen vaikutusta? Tämän lehden 
ilmestymispäivänä ollaan jo suhteellisen kiivaissa vaalikeskusteluissa. En-
nakkoäänestys on jo meneillään. Toreilla ja kauppakeskuksissa käydään ta-
paamassa ehdokkaita ja kuullaan heidän näkemyksiään yh-
teiskunnallisiin asioihin. Ja toivottavasti käydään sitä ra-
kentavaa dialogia. Ilman dialogitaitoja keskustelusta voi 
tulla poteroihin vetäytynyttä väittelyä, ohi puhumista tai 
pinnallista keskustelua. Uusia oivalluksia ei tule, ja koko 
keskustelu turhauttaa. 

Rakentava dialogi edellyttää arvostusta, jolloin syntyy 
myös mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Kun 
pääsee keskusteluun mukaan ehdokkaiden 
kanssa (ja pystyy siihen rakentavaan dia-
logiin), jää muistijälki, jota mahdollisesti 
hyödynnetään myöhemmin näkökulmaa 
haettaessa. Vaikka kaikkia asioita ei sai-
sikaan tilanteessa sanotuksi, jätetään 
takaovi auki myös myöhemmille vai-
kuttamisen mahdollisuuksille. Wiki-
pediaa lainatakseni: ”suuria järjes-
telmiä, kuten organisaatioita tai yh-
teiskuntaa, kehitettäessä dialogi on 
käytännössä ainoa mahdollisuus”. 

Rakentava  
dialogi edellyttää  
arvostusta.

Pienillä asioilla voi olla suuri vaikutus.
Meissä jokaisessa on miljoonia mikro-organismeja,
joiden tasapainoinen toiminta on olennainen osa
koko elimistömme hyvinvointia. Kun suolistomme 

mikrobitasapaino on kunnossa, voimme  
itsekin paremmin.

Uudet tieteellisen tarkat
SYMBIOSYS® -täsmämikrobit yleisen  

hyvinvoinnin ylläpitoon elämän kaikissa tilanteissa. 
Vain apteekista.

www.SYMBIOSYS.com

UUTUUS

MONTA HUOLTA  
VÄHEMMÄN

Ravintolisä. Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.
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M arketta Hakkaraiselle ammattiliitossa toimi-
minen on ollut kotoa peritty itsestäänselvyys. 
Farmasialiiton toiminta on hänelle tuttua eri-
laisten luottamustehtävien kautta. Nyt edessä 

on uusi rooli liitossa työvoimapoliittisena asiantuntijana.
– Vastuualueenani on ensisijaisesti työsuhdeneuvonta 

ja luottamusmiesten koulutus, mutta osallistun myös 
muihin liiton koulutusjärjestelyihin, itsekin koulutuksiin 
aktiivisesti osallistunut Hakkarainen kertoo.

Työsuhdeneuvontaan hänellä on hyvä pohja. Tessiin 
tutustuminen tuntui luontevalta jo opiskeluaikoina.  
Apteekissa hän on ratkonut erilaisia tessiin liittyviä kysy-
myksiä proviisorin roolissa.

– Tuurasin pitkään sairauslomalla ollutta apteekkaria, 
joten osaan katsoa asioita molempien osapuolien kan-

nalta. Uskon, että sitä kautta on helpompi löytää ongel-
matilanteissa kaikille osapuolille paras ratkaisu.

Hän kannustaa ottamaan yhteyttä ja varmistamaan 
asiat, jos jokin työsuhdekysymys vähänkin mietityttää.

– Odotan mielenkiinnolla, millaisia kysymyksiä tulee 
vastaan. Niin pientä asiaa ei olekaan, etteikö siitä saisi 
kysyä. Mieluummin varmistetaan asiat ennakkoon kuin 
lähdetään setvimään niitä sitten, kun erilaiset näkemykset 
ovat jo aiheuttaneet kitkaa, Hakkarainen kehottaa.

Työtehtävän myötä hän joutuu luopumaan luottamus-
tehtävistään proviisoriverkoston johtoryhmässä, edusta-
jiston varajäsenenä sekä proviisori- ja apteekkisektorin 
neuvottelukunnan jäsenenä.

– Täytyy keksiä jokin uusi harrastus nyt, kun Farmasia-
liitossa toimimisesta on tullut työ.

”Ei ole niin pientä asiaa,  
ettei siitä saisi kysyä”

Odotan 
mielenkiinnolla, 
millaisia 
kysymyksiä tulee 
vastaan.

 
› Syntynyt Kiukaisissa.

› Valmistui farmaseutiksi 2010 ja  
 proviisoriksi 2014 Itä-Suomen  
 yliopistosta (vuoteen 2010 saakka  
 Kuopion yliopisto).

› Asuu Kirkkonummella.

› Perheeseen kuuluu mies ja koira.

› Työskennellyt aiemmin  
 apteekeissa, pisimpään Apteekki  
 Bulevardiassa Helsingissä.

Marketta 
Hakkarainen
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PAAVO HONKAKOSKI 
VIERAILEVAKSI PROFESSORIKSI 
YHDYSVALTOIHIN
 
PROFESSORI Paavo Honkakoski Itä-Suomen yliopiston farmasian lai-
tokselta on valittu vierailevaksi professoriksi Nannerl O. Keohane  
Distinguished Visiting Professor -ohjelmaan lukuvuodeksi 2019–2020. 
Kyseessä on yhteisprofessuuri, jolla edistetään kliinisen farmakologian  
ja farmasian opetus- ja tutkimusyhteistyötä Duke-yliopistossa ja  
Pohjois-Carolinan yliopistossa Chapel Hillissä (UNC). Molemmat yli-
opistot kuuluvat maailman 20 parhaan yliopiston joukkoon lääketieteen 
ja farmasian aloilla.

Vierailevana professorina Honkakoski kehittää erityisesti maksa-
sairauksiin ja täsmälääkekehitykseen liittyvää yhteistyötä UNC:n far-
masian ja Duken lääketieteen tutkimushankkeissa. Honkakoski tutkii 
muun muassa lääkeaineiden metaboliaa, kuljetusta sekä niitä sääteleviä 
tumareseptoreita. Hän kuuluu alan johtaviin asiantuntijoihin maailmassa.

Lääkehoitojen taloudellisen 
arvioinnin viisi trendiä 2019
FIMEA tuottaa arviointiraportteja uusien sairaala-
lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta. 
Toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on informoida 
uusien lääkkeiden käyttöönottoon liittyvää päätök-
sentekoa. Monet lääkealan muutokset vaikuttavat 
siihen, miten arviointi kannattaa järjestää. 

Fimea on listannut viisi trendiä arviointitoiminnan 
kehittämisessä vuonna 2019.

1. Eurooppalaiset arviointiverkostot kehittyvät. 
EU:ssa on tekeillä eurooppalaisen arviointiyhteistyön 
vakiinnuttamista koskeva asetus. Lisäksi osa jäsen-
maista tekee alueellista yhteistyötä arvioinneissa tai lääkehankinnoissa.

2. Hinnat ja saatavuus: Uudet, kalliit lääkehoidot ovat haaste terveyden-
huollon taloudelle. Arviointitietoa tarvitaan hinta- ja sopimusneuvotteluissa, 
samoin kuin uudenlaisia toimintamalleja ja osaamista.

3. Ennakoitavuus: Jotta uudet hoidot saadaan hallitusti ja suunnitelmalli-
sesti käyttöön, niihin on yhä tärkeämpää varautua hyvin. Ennakointi onnistuu 
kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä lääkeyritysten, lupaviranomaisten 
ja kansallisten osaamiskeskusten kanssa.

4. Reaalimaailman data (RWD): Hoitojen toteutumista, tuloksia ja kus-
tannuksia täytyy seurata. Tietoa tarvitaan taloudellisessa arvioinnissa, suosi-
tusten ja korvauspäätösten uudelleen arvioinnissa ja sopimusasioissa.

5. Elinkaariajattelu: Arviointitoiminta voi tukea päätöksentekoa lääkkeen 
elinkaaren eri vaiheissa. Arviointi on perinteisesti tuottanut tietoa uusiin hoi-
toihin liittyvään päätöksentekoon, mutta se voi tukea lääkkeiden kehitystä, 
niiden käytön ohjausta ja kustannusten hallintaa myös elinkaaren muissa vai-
heissa.
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euroa oli apteekkien keskimääräinen  
liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja  
ja veroja vuonna 2017. Apteekkarin  
vuosipalkkaoikaisun ja verojen  
jälkeen se oli 100 750 euroa.
 LÄHDE: APTEEKKIEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI 2014–2017, FIMEA

Mitä mieltä? 

Toimiiko geneerinen  
kilpailu?
VASTAA KYSYMYKSEEN LEHDEN  

VERKKOSIVUILLA FARMASIALEHTI.FI

Uusiin hoi-
toihin on yhä 
tärkeämpää 
varautua hyvin.

TURVA-
OMINAISUUKSIEN 
AVULLA ESTETÄÄN 
LÄÄKEVÄÄRENNÖKSIÄ

FIMEA on päivittänyt lääkkeiden turvaominai-
suuksia koskevia määräyksiä ja ohjeita. Mää-
räykset tulivat voimaan 9.2.2019. Siitä lähtien 
myyntiin tulevilta reseptilääkepakkauksilta on 
vaadittu turvaominaisuuksia, joiden tavoitteena 
on estää lääkeväärennösten pääsy lääkkeiden 
lailliseen valmistus- ja jakeluketjuun.

Turvaominaisuudet koostuvat pakkauskohtai-
sesta yksilöllisestä tunnisteesta, joka mahdol-
listaa pakkauksen aitouden tarkastamisen, sekä 
lääkepakkauksen peukaloinnin paljastavasta 
mekanismista. Turvaominaisuuksien tarkasta-
misesta säädetään Euroopan komission dele-
goidussa asetuksessa. Turvaominaisuudet tar-
kastetaan apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja 
lääkekeskuksissa ennen lääkkeen toimittamista 
potilaalle.

Turvaominaisuuksien tarkastamisessa käytet-
tävän järjestelmän perustamisesta ja ylläpitämi-
sestä vastaavat lääkevalmisteiden valmistajat ja 
myyntiluvan haltijat. Fimea valvoo järjestelmää 
ja siihen osallistuvien toimijoiden toimintaa 
Suomessa.

Turvaominaisuuksien lisäksi määräyksiin on 
tehty joitain teknisluontoisia päivityksiä. Niissä 
on otettu huomioon vaatimus siitä, että lääke-
valmisteiden valmisteyhteenvetojen tulee olla 
jatkossa sekä suomen- että ruotsinkielisiä.
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Toinen potilas päässyt HIV-remissioon
KANTASOLUSIIRROILLA hoidettu 
HIV-potilas on ollut 1,5 vuotta remis-
siossa sen jälkeen, kun viruksen hoito 
antiretroviraalilääkityksellä (ARV) lope-
tettiin. Näin kertoo tutkijaryhmä, johon 
kuuluu tutkijoita muun muassa Cam-
bridgen ja Oxfordin yliopistoista. Sekä 
nyt julkistetussa tapauksessa käsitelty 

että kymmenen vuotta sitten Berliinissä 
ilmoitettu ensimmäinen HIV-remissio-
potilas ovat saaneet siirrossa kantaso-
luja, joista geenimuutoksen seurauksena 
puuttuu CCR5-reseptori. CCR5-re-
septoriin sitoutuminen on yleisin HI-vi-
ruksen käyttämä tie ihmisen elimistöön.

Tutkijat eivät vielä pysty sanomaan, 

onko potilas 
parantunut ko-

konaan. Kantaso-
lusiirrot eivät myöskään 

toimi laajamittaisena hoitona HI-viruk-
seen, mutta tutkijat pitävät toista tapa-
usta todisteena siitä, että hoito on to-
della vaikuttanut ja ettei ensimmäinen, 
niin sanottu Berliinin potilas ollut yksit-
täinen poikkeus.

OPISKELIJOIDEN EDUSTAJISTOVAALIT 
PIDETÄÄN SYYSKUUSSA 2019

FARMASIALIITON opiskelijat vaikuttavat 
edustajistossa, joka on Farmasialiiton ylin 
päättävä elin. Sen tehtäviin kuuluvat muun 
muassa talousarvion, tilinpäätöksen, toi-
mintasuunnitelmien ja -kertomusten hy-
väksyminen sekä hallituksen valinta. Edus-
tajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. 

Edustajistossa on kaksi opiskelijajäsentä ja 
23 muuta jäsentä eri sektoreilta. Vaaleissa 
valitaan kahden varsinaisen jäsenen lisäksi 
varajäsenet kaudelle 2019–2021. Edusta-
jiston opiskelijajäsenten toimikausi kestää 
kaksi vuotta, ja kauden voi jatkaa loppuun 
mahdollisesta valmistumisesta huolimatta.

Äänioikeus on kaikilla Farmasialiiton opis-
kelijajäsenillä, jotka ovat liittyneet jäseniksi 
toukokuun loppuun mennessä. Äänestys-
aika vaaleissa on 2.–15. syyskuuta. Ää-
nestys tapahtuu sähköisesti siten, että jo-
kainen äänioikeutettu jäsen saa Farmasia-
liitolle ilmoittamaansa sähköpostiosoittee-
seen äänestyslinkin. Muistathan siis tar-
kistaa ja päivittää yhteystietosi Morttelissa.  

Ryhdy vaikuttajaksi, ehdokas- 
asettelu on meneillään! 
Edustajistopaikka on mielenkiintoinen nä-
köalapaikka Farmasialiiton ja koko alan toi-
mintaan. Jos haluat päästä vaikuttamaan 
Farmasialiiton tuleviin linjauksiin edusta-
jiston jäsenenä, ilmoittaudu ehdokkaaksi 
31. toukokuuta mennessä. 

Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, 
jonka perustamiseen tarvitaan viisi FLOpin 
jäsentä. Valitsijayhdistyksen perustajat eivät 
voi itse asettua ehdolle vaaleissa. Mahdol-
lisista jo perustetuista valitsijayhdistyksistä 
saat lisätietoa vaalitoimikunnan sihteeriltä 
sekä FLOpin hallitukselta ja paikallistoimi-
joilta. 

Vaalien tulos julkistetaan viimeistään 22. 
syyskuuta. Uusien opiskelijaedaattorien 
kausi alkaa marraskuun edustajiston ko-
kouksesta 27.11. Lisätietoa opiskelijoiden 
edustajistovaaleista antaa vaalitoimikunnan 
sihteeri Suvi Luukko suvi.luukko@far-
masialiitto.fi. 

YTHS LAAJENEE AMMATTIKORKEAKOULUIHIN
EDUSKUNTA hyväksyi maaliskuun alussa uuden korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lain, jonka myötä Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiö (YTHS) tuottaa vuoden 2021 alusta lähtien myös ammatti-
korkeakoulujen opiskelijoiden perusterveydenhuollon. Tähän asti YTHS  
on ollut yliopisto-opiskelijoiden palveluntarjoaja.

YTHS tiedotti aloittavansa heti laajentumisen valmistelun ja pitävänsä toi-
mipaikkaverkoston rakentamisen lähtökohtana yhdenvertaisuutta. Tavoit-
teena on, että palvelut ovat kaikkien asiakkaiden saatavissa ja saavutettavissa.

– Periaatteessa ammattikorkeakouluissa opiskelevat ovat palveluiden 
käyttäjinä samanlaisia nuoria aikuisia kuin nykyisetkin asiakkaamme. On 
kuitenkin vaikea arvioida, onko olemassa patoutunutta palveluntarvetta,  
arvioi YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta.
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Masennuslääke vaikuttaa 
tapaan käsitellä tunteita
MASENNUSLÄÄKE voi palauttaa masennuspotilaan negatiivisesti vääristyneen tun-
teiden prosessoinnin normaalille tasolle. Lääketieteen lisensiaatti Emma Komu-
lainen selvitti väitöskirjassaan masennuslääkkeiden varhaisia vaikutuksia tunteiden 
prosessointiin. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 30 terveestä koehenkilöstä puolet sai mir-
tatsapiinia kaksi tuntia ennen toiminnallista magneettikuvausta (fMRI) ja loput ku-
vattiin ilman lääkitystä. Toisessa osassa 32 masennuspotilaasta puolet sai essitalop-
raamia ja loput lumelääkettä viikon ajan ennen fMRI-kuvausta.

Osassa koetilanteista mitattiin aivovasteita positiivisille ja negatiivisille itseen liit-
tyville adjektiiveille sekä neutraaleille kontrollisanoille. Toisissa koetilanteissa koe-
henkilöt kuuntelivat tunteita herättäviä tarinoita, joiden herättämät aivovasteet mi-
tattiin.

Mirtatsapiini ja essitalopraami muokkasivat aivovasteita silloin, kun prosessoitiin 
itseen liittyviä sanoja. Terveille koehenkilöille annettu mirtatsapiini vaimensi sekä 
positiivisten että negatiivisten sanojen herättämiä vasteita, kun taas essitalopraami 
voimisti masennuspotilailla positiivisten sanojen prosessointia negatiivisiin nähden.

– Essitalopraami palautti masennuspotilaiden negatiivisesti vääristyneen itseen 
liittyvän prosessoinnin normaalille, terveelle tasolle. Molemmat tutkitut lääkkeet 
vaikuttivat tunteiden prosessointiin nopeasti ilman samanaikaista muutosta mielia-
lassa. Molemmat masennuslääkkeet myös muokkasivat emotionaalisten tarinoiden 
herättämiä aivovasteita, Komulainen tiivistää.

– Nämä tulokset osoittavat masennuslääkkeiden muuttavan myös monimut-
kaisten ja dynaamisten emotionaalisten ärsykkeiden prosessointia.

Molemmat tutkitut  
lääkkeet vaikuttivat tuntei-
den prosessointiin nopeasti 
ilman samanaikaista  
muutosta mielialassa. 

17 % Reseptilääkkeet maksavat lähes viiden-
neksen vähemmän kuin kymmenen  
vuotta sitten. Muutosta selittää  
lääkekorvausten muuttuminen.   
LÄHDE: APTEEKKARI.FI

Tutkimushanke pyrkii ratkaisemaan 
lääkekehityksen ympäristöuhkia
LÄÄKEAINEJÄÄMIEN aiheuttamat ym-
päristöriskit ovat kasvaneet, kun kau-
pungistuminen, väestön kasvu ja ikään-
tyminen lisäävät maailmanlaajuisesti 
lääkkeiden kulutusta ja siten lääkeai-
neiden kertymistä ympäristöön. Esi-
merkiksi hormoni- ja antibioottijäämät 
ovat haitallisia jo hyvin pieninä pitoi-
suuksina, joten ympäristöön päätyvien 
ainemäärien ei tarvitse olla kovinkaan 
suuria.

Helsingin yliopiston farmasian tiede-
kunnan professori Jari Yli-Kauhaluoma 

johtaa SUDDEN-hanketta, joka pyrkii 
ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, 
käyttöön ja hävitykseen liittyviä kestävän 
kehityksen haasteita ja ympäristöuhkia. 
Tavoitteena on vähentää riskejä koko 
lääkekehitysprosessissa, edistää lääke-
valmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukea 
lääkealan kestävää kasvua Suomessa.

– Haluamme kuroa umpeen lääk-
keiden maailmanlaajuisten tuotantoket-
jujen ongelmakohdat lainsäädännössä. 
Tavoitteenamme on tehostaa lääkeai-
nejäämien poistoa jätevesistä ja edistää 

puhdistamolietteen hyötykäyttöä. Li-
säksi tutkimme mahdollisuuksia lää-
kepakkausten ja muun farmaseut-
tisen pakkausmateriaalin kierrätykseen, 
Yli-Kauhaluoma sanoo.

Strategisen tutkimuksen neuvostolta 
lähes 3,7 miljoonan euron rahoituksen 
saaneessa hankkeessa on mukana Hel-
singin yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, 
Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan–
Lahden teknillinen yliopisto LUT, 
Suomen ympäristökeskus ja Demos 
Research Institute.

Eettiset ohjeet  
on päivitetty.  

Lue lisää  
Farmasialiiton  

sivuilta: 
bit.ly/ 

eettiset_ohjeet
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Jokapäiväiseen käyttöön
Ohut, pehmeä ja muotoutuva 
sidosvalikoima niukasti erittäville 
haavoille tai erittämättömille 
ihorikoille

SUOJAA. PUOLUSTAA. HOITAA

Uusi geeniterapia otettiin 
käyttöön munasarjasyövän 
hoidossa
KUOPION yliopistollisessa sairaalassa (KYS) on aloitettu 
ainutlaatuinen geeniterapia munasarjasyöpää, muna-
torven syöpää tai primaaria vatsakalvon syöpää sairasta-
villa potilailla. Adenovirusvälitteistä geenihoitoa, jolla es-
tetään syöpäkasvaimen veri- ja imusuonten kasvua, ei ole 
tutkittu ihmisillä koskaan aikaisemmin.

KYSin naisten osastolla toteutettavassa geenihoi-
dossa tutkimuslääke annostellaan potilaille laskimonsi-
säisesti yhtenä injektiona. Geeniterapiassa käytettävistä 
adenoviruksista on poistettu sen lisääntymiseen ja tau-
dinaiheuttamiseen vaadittavat alueet ja niiden tilalle on 
lisätty hoitogeeni.

– Tutkimuksessa on myös lumelääkeryhmä, jotta tut-
kimuslääkkeen turvallisuutta voitaisiin verrata lumelää-
kettä saaviin potilaisiin, sanoo naistentautien ja synny-
tyksen erikoislääkäri ja geenihoidon ja sen tutkimuksen 
päätutkija Hanna Sallinen. Hän on tutkinut uutta gee-
niterapiaa vuodesta 2003 lähtien.

APURAHAT
 
Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- 
ja kehittämissäätiön hallitus julistaa 
haettavaksi apurahat vuodelle 2019
Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön tarkoi-
tuksena on edistää lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvä tietoa ter-
veydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, yhteisöille ja ylei-
sölle. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja.

Vuonna 2019 säätiö jakaa apurahoja yhteensä 3 000 euroa.
• Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta suorittaville 
 avoapteekkisektorilla toimiville farmaseuteille tai proviisoreille
•  Apteekkialan erityispätevyysopintoja suorittaville farmaseuteille  
 tai proviisoreille
•  Farmasian jatko-opintoja suorittaville proviisoreille, joiden  
 tutkimustyö liittyy lääkkeiden käytön tutkimiseen tai  
 apteekkitoiminnan kehittämiseen

Apurahoja hakevien proviisoreiden ja farmaseuttien tulee toimia 
Savon apteekkariyhdistyksen alueella. 

Apurahojen hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuk-
sella, johon tulee liittää selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja 
selvitys 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 lähe-
tetään koulutus- ja kehittämissäätiön säätiövastaavalle 1.5.2019 
mennessä osoitteella: Harri Sormunen, Iisalmen Ykkösapteekki, 
Satamakatu 10, 74100 Iisalmi. Kuoreen merkintä ”apuraha”.

ILMOITUS
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VUOSILOMALAKI muuttuu 1.4.2019 lukien 
siten, että se sisältää Euroopan unionin tuomio-
istuimen oikeuskäytännön edellyttämät vält-
tämättömät muutokset. Muutoksilla turvataan 
työaikadirektiiviä koskevassa oikeuskäytän-
nössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset oikeu-
desta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan 
sairaudesta, tapaturmasta tai lääkärin määrää-
mästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtu-
vasta poissaolosta huolimatta.  

Oikeuskäytännön perusteella on todettu, 
ettei nykyinen vuosilomalaki turvaa riittävästi 
työntekijän oikeutta palkalliseen vuosilomaan 
tilanteissa, joissa työntekijän sairaus- tai kun-
toutuspoissaolot kestävät pidempään kuin mitä 
vuosilomalain mukaan katsotaan työssäolon ve-
roiseksi ajaksi eli yli 75 työpäivää. Lakimuutos 
parantaa pitkään työkyvyttömyyden vuoksi 
työstä poissaolleiden työntekijöiden asemaa. 

VUOSILOMALAIN muutoksen mukaan työnte-
kijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisä-
vapaapäiviin sekä lisävapaapäiviltä maksetta-
vaan korvaukseen. Lisävapaapäivät eivät ole 
vuosilomaa eivätkä työssäolon veroisiksi katsot-

tavaa aikaa, eikä niiden ajalta näin ollen kerry 
uutta vuosilomaa. 

Työntekijällä on oikeus lisävapaapäiviin, 
jos hänen täydeltä lomanmääräytymisvuo-
delta (1.4.–31.3.) ansaitsemansa vuosiloma 
alittaa sairaudesta, tapaturmasta tai kuntou-
tuksesta johtuvan poissaolon vuoksi 24 vuosilo-
mapäivää, mikä vastaa vuosilomalaissa neljän 
viikon vuosilomaa. Oikeutta lisäpäiviin ei eh-
dotuksen mukaan ole kuitenkaan enää silloin, 
kun poissaolo on jatkunut yhdenjaksoisesti yli 
12 kuukautta. 

Poissaolon yhdenjaksoisuuden katkaisevat 
poissaolojaksojen väliin sijoittuvat työssäolo-
päivät tai -tunnit, jotka oikeuttavat täyteen  
lomanmääräytymiskuukauteen. Osasairaus-
päivärahalla työskentely ei kuitenkaan kat-
kaise poissaolon yhdenjaksoisuutta. Tällä tur-
vataan se, että mahdollisuudet osasairauspäivä-
rahalla työskentelyyn eivät vähenisi vuosiloma-
lain muutoksen johdosta. Lailla ei muuteta osa-
sairauspäivärahalla työskentelevän loman an-
saintaa koskevia säännöksiä. 

TYÖNTEKIJÄLLÄ on oikeus saada lisävapaapäi-
viltä säännönmukaista tai keskimääräistä palk-
kaansa vastaava korvaus. Korvauksen perus-
teena on lisävapaapäivien pitämisen alkamis-
hetken mukainen palkka. Lisävapaapäiviltä 
maksettava korvaus ei oikeuta työ- tai virkaeh-
tosopimuksen mukaiseen lomarahaan, ellei so-
pimuksissa toisin sovita. Käytännössä työnte-
kijällä voi olla lainmuutoksen mukainen lisä-
vapaapäiviä sisältävä neljän viikon vuosiloma 
ensimmäisen kerran kesälomakaudella 2.5.–
30.9.2020.

Annukka Lankila
työmarkkinajohtaja

Lakimies vastaa

Tasavertaisuutta vuosilomalakiin
 
Työntekijällä on jatkossa oikeus lisävapaapäiviin sairaus-  
tai kuntoutuspoissaolon kestäessä yli 75 työpäivää.

› Sairaus- tai 
kuntoutuspoissa-
olot: sairaudesta, 
tapaturmasta 
tai lääkärin 
määräämästä, 
ammattitaudin 
tai tapaturman 
johdosta työ-
kyvyn palaut-
tamiseksi tai 
säilyttämiseksi 
annettavasta 
lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta 
johtuva poissa-
olo.

ILMOITUS
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JOKAISESSA KODISSA ja sen ympäris
tössä on useita aineita, jotka voivat olla 
vaarallisia koiralle. Esimerkiksi huo
nekasvit, elintarvikkeet, kemikaalit ja 
osa ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä 
voivat aiheuttaa koiralle myrkytystilan. 
Elintarvikkeista koirille vaarallisia ovat 
muun muassa suklaa, sipulit, viinirypä
leet, rusinat ja makeutusaineena käy
tetty ksylitoli. Ihmisten kipulääkkeet, 
kuten asetyylisalisyylihappo, ibupro
feeni ja parasetamoli, eivät sovi koiran 
kivun hoitoon niiden myrkyllisyyden 
takia. 

Asiakkaan tapauksessa koira oli 
päässyt syömään suklaata, jonka sisäl
tämät teobromiini ja kofeiini ovat myr
kyllisiä koiralle. Eniten teobromiinia 
sisältävät tumma leivontakaakao
jauhe ja tumma suklaa. Koiralle myrkyl
linen annos on 100–250 milli grammaa 
teobromiinia painokiloa kohti. Suklaa 
ei imeydy koiran suolistosta kovin 
nopeasti, joten myrkytysoireet voivat 
ilmaantua viiveellä vasta muutaman 
vuorokauden kuluttua. 

Suklaamyrkytyksen oireina voi 
esiintyä sydämen tiheälyöntisyyttä tai 
rytmihäiriöitä, levottomuutta, läähä
tystä, veristä oksentelua, ripulia, hen
gitysvaikeuksia ja kouristelua. Vakava 
myrkytystila voi pahimmillaan johtaa 
hengityslamaan ja sydämenpysähdyk
seen. 

Jos asiakas tulee apteekkiin hake
maan apua lemmikin myrkytysoireisiin, 

tulee häneltä varmistaa, että eläinlää
käriin on ensin otettu yhteyttä oikean
laisen ensiavun takaamiseksi ja oikean 
annostelun varmistamiseksi. 

Myrkytystilanteiden hoidossa pyritään 
estämään myrkyn imeytymistä ja lisää
mään sen erittymistä esimerkiksi oksen
nuttamisen avulla. Myrkytystilanteissa 
on tärkeää selvittää, mille aineelle lem
mikki on altistunut tai mitä ainetta se on 

niellyt. Koiraa ei saa oksennuttaa, jos se 
on niellyt syövyttäviä aineita, kuten vah
voja happoja ja emäksiä, tai hiilivetyjä, 
kuten öljyä ja bensiiniä. Asiakkaalta on 
hyvä tiedustella myös lemmikin mah
dollisista oireista, kuinka paljon aikaa 
myrkyn nauttimisesta on kulunut sekä 
paljonko lemmikki painaa, jotta osataan 
valita sopiva annos lääkettä. 

Lemmikin oksennuttaminen on hyvä 
keino saada myrkyllinen aine nopeasti 
pois elimistöstä ja estää sen imeyty
mistä. Oksennuttamisesta ei ole hyötyä, 
jos myrkyn nauttimisesta on kulunut yli 
neljä tuntia, koska myrkky on todennä
köisesti jo siirtynyt vatsalaukusta suolis
toon. Kotioloissa tehtävään oksennutta
miseen suositellaan kolmeprosenttisen 
vetyperoksidiliuoksen käyttöä. Tavalli
sesti käytetty annos on 1–2 millilitraa 
kiloa kohti suun kautta ruiskulla annos
teltuna, enimmillään kuitenkin 50 milli
litraa koiran koosta riippumatta. 

Vetyperoksidi aiheuttaa ärsytystä 
mahalaukun limakalvolla, mikä saa 
aikaan oksennusrefleksin muutamissa 
minuuteissa. Vetyperoksidin käyttöä 
oksennuttamiseen pidetään melko tur
vallisena vaihtoehtona, ja etenkin vaka
vissa myrkytystapauksissa käytöstä syn
tyvät hyödyt ohittavat haitat. Mahdol
lisena haittavaikutuksena voi esiintyä 
limakalvoärsytystä sekä muita ylemmän 
ruuansulatuskanavan oireita, mutta 
aiheesta oleva tutkimustieto on vielä 
vähäistä. 

TEKSTI LAURA SAARELAINEN

Lähteet: Bates N, Rawson-Harris P, Edwards N: Common questions in veterinary toxicology. Journal of Small Animal Practise 56, 298-306, 2015. 
DOI: 10.1111/jsap.12343 • Duodecim lääketietokanta. Haettu internetistä 23.1.2019. www.terveysportti.fi • Haikka S: Koiran uusi kotilääkäri.  
2. painos. Gummerus Kustannus Oy, Helsinki 2009 • Koponen A: Koiran ensiapu ja kotilääkintä. 2. painos. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 
2004 • Niedzwecki A, Book P, Lewis K, Estep J, Hagan J: Effects of oral 3% hydrogen peroxide used as an emetic on the gastroduodenal mucosa  
of healthy dogs. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 27(2): 178-184, 2017. DOI: 10.1111/vec. 12558

ASIAKAS APTEEKISSA ?
Koiran myrkytys 
tilan ensiapu
Asiakas tulee apteekkiin hakemaan täydennystä koiransa 
ensiapukaappiin myrkytystilojen varalta. Koira oli aiemmin 
syönyt asiakkaan pöydälle unohtamia suklaita, joista oli 
aiheutunut lieviä myrkytysoireita. Myrkytysoireet hoidettiin 
tuolloin eläinlääkärin vastaanotolla. Eläinlääkäri oli vastaavien 
tilanteiden varalle neuvonut asiakkaalle, että koiralle voi antaa 
ensiavuksi vetyperoksidia oksennuttamiseen sekä lääkehiiltä 
vähentämään mahdollisten myrkkyjen imeytymistä. 

Oksennuttamisesta 
ei ole hyötyä, jos 
myrkyn nauttimisesta 
on kulunut yli neljä 
tuntia.
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Aktiivihiiltä käytetään yleisesti sekä 
ihmisten että eläinten myrkytystilojen 
hoitoon. Aktiivihiiltä annostellaan suun 
kautta, mutta se ei imeydy systeemisesti 
vaan kulkeutuu ruuansulatuskanavan 
läpi estäen myrkyllisten aineiden imey
tymistä sitomalla niitä itseensä. Koiralle 
aktiivihiilen annos on 1–4 grammaa 
kiloa kohti. Aktiivihiilirakeet tai murs
katut tabletit sekoitetaan pieneen mää
rään vettä ja annetaan koiralle joko ruis
kulla tai sekoitetaan ruuan sekaan. 

Aktiivihiili voi hidastaa muiden lää
keaineiden imeytymistä ja aiheuttaa 
suun kautta otettavien valmisteiden 
tehon alenemista. Yleensä aktiivihiili on 
hyvin siedetty, mutta se värjää ulosteet 
tummiksi ja voi joissakin tapauksissa 
aiheuttaa ummetusta.

Asiakkaalle 
kerrottavia  
asioita:
› Myrkytystapauksissa  
 on aina otettava yhteyttä  
 eläinlääkäriin.

› Ensiavun kulmakiviä ovat 
 imeytymisen estäminen 
 ja erittymisen lisääminen.

› Oksennusrefleksi 
 voidaan käynnistää 
 vetyperoksidilla. 
 Annostus 1–2 ml/kg  
 suun kautta, enimmäis- 
 annos 50 ml.
 
› Koiraa ei saa   
 oksennuttaa, mikäli koira 
 on tajuton, kouristelee tai 
 on syönyt syövyttäviä  
 aineita tai hiilivetyjä.

› Aktiivihiili estää 
 myrkkyjen imeytymistä 
 suolistosta. Annostus on 
 1–4 g/kg suun kautta 
 veteen sekoitettuna.

› Aktiivihiili voi hidastaa 
 muiden lääkeaineiden 
 imeytymistä.

› Ensiavun antamisen  
 jälkeen koira tulee viedä  
 eläinlääkäriin.

Vaikuta äänestämällä

J oka neljäs vuosi järjestettävät eduskuntavaalit ovat taas ovella. 
Useilla paikkakunnilla järjestetään nyt parasta aikaa vaalipanee
leita. Niissä kannattaa käväistä kuuntelemassa ehdokkaita sekä 
esittämässä heille kysymyksiä itselle tärkeistä aiheista. 

Vaaleissa ajankohtaisia aiheita ovat ainakin sotepalvelut ja vanhus
tenhoidon tila. Suomessa on meneillään historiamme suurin hallinto
uudistus, sote ja maakuntauudistus. Eduskunnassa äänet jakautuvat 
lähes tasan uudistuksen puolesta ja vastaan. Äänestäjiä eniten kiinnos
tava vaaliteema on gallupien mukaan terveydenhuolto ja erityisesti se, 
saako hoitoa silloin, kun sitä tarvitsee. Ennusteiden mukaan näyttää 
siltä, että valtasuhteet eduskunnassa ovat muuttumassa. Tilanne on 
siis hyvin mielenkiintoinen, ja jännitystä riittää huhtikuisen vaaliillan 
ääntenlaskuun asti.

Monilla meistä on omakohtaisia kokemuksia vanhustenhoidon 
tilasta maassamme. Hoivakodeissa hoitohenkilökunta pyrkii teke
mään työnsä niin hyvin kuin se on mahdollista pienillä henkilöresurs
seilla. Voi vain arvailla, minkälaisia tilan
teita minimiin vedetty henkilöstömäärä 
aiheuttaa hoidokkien turvallisuudelle. 
Seurauksena on joka tapauksessa monen
laisia vaaratilanteita, kuten kiireen aihe
uttamia virheitä lääkityksessä ja aliravit
semusta, kun ei ehditä syöttää toiminta
kykynsä menettäneitä asukkaita. Kaiken 
tämän seurauksena on paljon inhimillistä 
kärsimystä, jolle on mahdotonta laittaa 
hintalappua.

Kun harkitsee, kenelle äänensä antaa, 
voi vaalikoneella saada merkittävää apua 
valintatilanteeseen. Kysymyspatterissa on 
parikymmentä kysymystä keskeisistä tee
moista, joihin ehdokkaat ovat jo aiemmin vastauksensa antaneet. Vaa
likoneen ehdottama tulos voi olla yllättävä, suosittelen kokeilemaan.

Ennakkoon äänestäminen on ollut tapanani jo kauan. Äänensä voi 
antaa jonottamatta vaikka kauppareissun yhteydessä, mikäli ei ole 
varma omista vaalipäivän aikatauluistaan. Ennakkoon äänestämällä 
voi varmistaa sen, että ei missään nimessä päädy nukkuvien puolueen 
kannattajaksi.

Ensi hallituskaudella ollaan päättämässä linjauksista, jotka vaikut
tavat pitkälle tulevaisuuteen. Tätä kirjoittaessa ei ole vielä selvillä, 
kuinka käy sote ja maakuntauudistukselle. Uudistus on välttämätön 
ja edessämme joka tapauksessa jollain tavalla toteutettuna. Kustan
nusten kasvun hillitseminen sekä sosiaali ja terveyspalvelujen yhden
mukainen saatavuus laadusta tinkimättä ovat tavoitteina.

Nämä voi jokainen varmasti allekirjoittaa puoluekannasta riippu
matta.

Katja Tanskanen
puheenjohtaja
Farmasialiiton edustajisto

PUHEENJOHTAJISTOLTA

Asiakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-Suom
en Yliopiston farm

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

Palstalla vuorottelevat puheenjohtajat.

Inhimilliselle 
kärsimykselle  
on mahdotonta 
laittaa  
hintalappua.
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FARMASISTI TYÖSSÄÄN

 
Farmasialiitto palkkasi viime  
keväänä kaksi opiskelijayhdys- 
henkilöä toimimaan linkkinä 
liiton ja alan opiskelijoiden välillä. 
Helsingissä opiskeleva Amanda 
Repo ja Kuopiossa opintojaan 
suorittava Said Shah-Aga  
kertovat kokemuksistaan  
vuoden työskentelyn jälkeen. ›
TEKSTI TIINA PARIKKA 
KUVAT TIMO PORTHAN JA EMIL BOBYREV

OPISKELIJOIDEN  
       ÄÄNI KUULUVIIN

Amanda Repo
 
› Kotoisin Valkeakoskelta.
› Aloittanut opinnot Helsingin   
 yliopiston farmasian  
 laitoksella 2017.
› Suunnitelmissa jatkaa  
 maisteriopintoihin farmaseu- 
 tiksi valmistumisen jälkeen.

Älä pelkää lähteä 
mukaan tapahtumiin, 
ne ovat hyvä mahdolli-
suus saada kontakteja.
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Matalalla kynnyk-
sellä on hyvä lähteä 
kaikkeen mukaan.

Said Shah-Aga
 
› Kotoisin Tampereelta.
› Valmistuu farmaseutiksi  
 Itä-Suomen yliopistosta  
 keväällä 2019.
› Tulevaisuuden suunnitelmat  
 vielä vähän avoinna,  
 mahdollisesti jatko-opinnot  
 maisteriohjelmassa edessä.
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TYÖNKUVASTA:
Amanda Repo: Löysin tehtävän sattu-
malta liiton sivuilta ja päätin hakea. 
Toimin linkkinä Farmasialiiton ja kam-
puksen välillä. Esimerkiksi tapahtumien 
kannalta on hyvä, että ne eivät osu pääl-
lekkäin tenttipäivien tai kampuksen ta-
pahtumien kanssa.

Kyselen opiskelijoiden näkemyksiä 
kiinnostavista aiheista, mutta oma-aloit-
teisia vinkkejä tulee valitettavan har-
voin.

Työ on pääosin etätyötä. Palaverit 
Saidin ja liiton opiskelijatoiminnan 
asiantuntija Suvi Luukon kanssa pi-
däm me pääosin Skypellä. Heiltä olen 
saanut tosi paljon tukea. Vaikka vastaa-
vassa tehtävässä ei ole ollut ketään muu-
tamaan vuoteen, en ole ollut tässä yksin.

Said Shah-Aga: Kuopiossa on ollut  
opiskelijoita vähän vastaavassa roolissa 
aiemminkin, mutta nyt pariin vuoteen  
ei ole ollut ketään. Työtä on keskimäärin 
kuusi tuntia viikossa, mutta se vaihtelee 
ajankohdasta riippuen. Viime kevää nä  
työt aloittaessani olin harjoittelussa, 
joten silloin pystyin tekemään vähem-
män. Syksyllä kampuksella ollessani 
olin taas aktiivisempi.

Tapahtumien järjestämisen lisäksi sel-
vittelen vastauksia opiskelijoiden kysy-
myksiin esimerkiksi apurahoista, työttö-
myyskassasta, palkoista ja liiton eduista. 

Etenkin tutut opiskelukaverit kyselevät 
rohkeasti. 

Suvi Luukolta liitosta saa aina apua. 
Paikallinen Kuopion FLOP on myös ollut 
isona apuna.

TAPAHTUMIEN 
JÄRJESTÄMISESTÄ:
Amanda: Heti syyskuussa uusille opiske-
lijoilla järjestetään TAPPI-ilta, jossa ker-
rotaan liiton, opiskelijajärjestö FLOPin ja 
proviisoriverkoston toiminnasta. Opin-
tojen alussa tulee kuitenkin niin paljon 
uutta tietoa, että jäseneksi liittyminen ja 
liiton toimintaan perehtyminen voivat 
jäädä jalkoihin. Siksi on tärkeää, että ta-
pahtumia on pitkin vuotta.

Eniten opiskelijoita kiinnostavat 
omaa alaa sivuavat aiheet, joita opin-
noissa ei juuri käsitellä, kuten suun-
hoito, sekä erilaiset uratarinat. Farma-
sisteja työskentelee monilla muillakin 
sektoreilla kuin apteekissa ja lääketeol-

FARMASISTI TYÖSSÄÄN

Farmasialiiton kasvot kampuksella
FARMASIAN koulutusta on tarjolla Hel-
singin yliopistossa, Itä-Suomen yliopis-
tossa Kuopiossa sekä Åbo Akademissa 
Turussa. Suurin osa opiskelijoista liittyy 
Farmasialiittoon jo opiskeluaikanaan, 
noin puolet heti opintojen alettua.

– Opiskelijat ovat meille tärkeitä, 
heissä on alan tulevaisuus, opiskelijatoi-

minnan asiantuntija Suvi Luukko to-
teaa.

Opiskelijayhdyshenkilöitä tai  
vastaavassa roolissa toimivia on ollut 
Helsingissä ja Kuopiossa aiemminkin, 
mutta ennen viime kevättä tehtäväs- 
sä ei ole vähään aikaan toiminut ku-
kaan.

– Turun opiskelijamäärät ovat sen 
verran pieniä, että sinne ei ole nimetty 
omaa yhdyshenkilöä, mutta pyrin käy-
mään siellä säännöllisesti, Luukko kertoo.

Kampusvierailut ovatkin tärkeä osa 
opiskelijatoiminnan asiantuntijan roolia.

– Aina kun käyn kampuksella, herää 
paljon kysymyksiä ja keskusteluja muis-

Opiskelijat ovat  
tervetulleita  

alueverkostojen  
tapahtumiin.
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lisuudessa, ja niistä tehtävistä opiske-
lijat kuulevat mielellään kokemuksia. 
Väkeä keräävät hyvin myös erilaiset ak-
tiviteetit, etenkin extreme-lajit, joita ei 
muutoin tulisi kokeiltua.

Järjestimme myös LinkedIn-koulu-
tuksen siitä, miten kanavaa voi hyö-
dyntää työnhaussa ja oman uran luo-
misessa.

Said: Meidän rooli on organisoida ta-
pahtumat alusta loppuun. Me mie-
timme ja kontaktoimme esiintyjiä, han-
kimme tarjoilut, aikataulutamme tapah-
tumat ja keksimme, miten saamme ih-
miset osallistumaan tapahtumiin.

Paras ajankohta tapahtumille on ilta-
päivisin heti opintojen jälkeen. Tarjoilut 
ovat silloin tärkeässä roolissa, jotta 
luentojen päälle jaksaa vielä osallistua 
tapahtumaan.

Käytämme erilaisia yliopistojen tiedo-
tuskanavia, sähköpostilistoja ja someka-
navia, mutta tehokkain tapa on innostaa 
väkeä kasvokkain. 

Ennen fuksien iltaa (Helsingissä 
”tappi”) perehdytin tuutoreita, jotta he 
osaavat kertoa liitosta ja sen palveluista. 

Yksi suosituimmista tapahtumista oli 
lasersota.

TEHTÄVÄSSÄ OPITTUA:
Amanda: Olen päässyt tutustumaan far-
masian alan eri työmahdollisuuksiin ja 

luomaan kontakteja eri sektoreiden toi-
mijoihin. Farmasisteille on tarjolla monia 
muitakin mahdollisuuksia kuin työ ap-
teekissa tai lääketeollisuuden parissa.

Olen mukana Akavan opiskelijoiden 
valtuuskunnassa. Sitä kautta olen 
päässyt verkostoitumaan opiskelijoiden 
kanssa ympäri Suomea.

Olen saanut tässä tehtävässä paljon 
rohkeutta tuoda omia ideoita ja näke-
myksiä esille, koska koen, että liitossa 
niistä ollaan aidosti kiinnostuneita.

Said: Olen oppinut todella paljon oman 
ajan hallintaa ja asioiden organisointia. 
Tapahtumien järjestäminen on opet-
tanut myös pitkäjänteisyyttä, sillä kaik-
kiin asioihin ja pyyntöihin ei välttämättä 
saa vastausta saman tien.

Työskentelemällä liitossa olen 
päässyt näkemään, mitä omalla alalla 
tapahtuu ja vaikuttamaan toimintaan.

Parasta on kuitenkin ollut verkostoi-
tuminen. Olen päässyt tutustumaan ak-
tiivitoimijoihin ympäri Suomea, ja kave-
reitahan ei koskaan voi olla liikaa. F

takin aiheista kuin päivän tapahtuman 
teemasta. En kuitenkaan voi olla koko 
ajan läsnä. Opiskelukaveria voi olla hel-
pompi nykäistä käytävällä hihasta ja 
kysyä apua, Luukko perustelee yhdys-
henkilön roolia.

Yhdyshenkilöt toimivat Farmasialiiton 
kasvoina kampuksilla. Luukko palaveeraa 
heidän kanssaan Skypen kautta. 

– Tietoa vaihdetaan myös sähkö-
postilla, ja nopea kommunikointi hoituu 
WhatsAppilla.

Opiskelijatapahtumien runko rakentuu 
vakiintuneista vuositapahtumista: uusien 
opiskelijoiden illoista, harjoitteluun lähte-
vien opastuksista ja valmistuvien tapah-
tumista. Lisäksi voidaan järjestää muita 
tapahtumia opiskelijoilta tulleiden toi-
veiden ja ideoiden pohjalta.

– Aluksi ehdotukset tapahtumien ai-
heista tulivat tietenkin enemmän täältä 
toimistolta, mutta nyt yhdyshenkilöt ovat 
jo päässeet sisään tehtäväänsä ja tuovat 
itse paljon ajatuksia ja ehdotuksia esille.

Opiskelijayhdyshenkilön tehtävässä voi 
toimia niin kauan, kun opinnot kestävät. 
Yhdyshenkilöiden lisäksi Farmasialiitto 
saa tietoa opiskelijoiden kuulumisista 
opiskelijayhdistys FLOPin edustajilta.

 
 
 

Parasta  
on ollut verkos-

toituminen. 
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LÄÄKKEEN ELINKAARI

Lääkkeiden turvallisuutta seurataan niin 
kansallisesti kuin EU-tasolla. Viranomaisten 
lisäksi lääkeyhtiöt ovat valppaina.

TEKSTI TARJA VÄSTILÄ KUVITUS IKON IMAGES / LEHTIKUVA

POTILAAT 
HYÖTYVÄT  
LÄÄKETURVA- 
TOIMINNASTA

Lue lääkkeen 
elinkaaren  
vaiheet verkossa  
farmasialehti.fi: 

› Osa 1:  
Tutkimuksesta 
potilaskokeeseen. 
Miten lääke 
syntyy?
› Osa 2:  
Lääkkeen  
rekisteröinti  
› Osa 3:  
Korvattavuus /
lääkkeen arviointi
› Osa 4:  
Lääkkeen markki-
nointi ja lansee-
raaminen
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LÄÄKKEEN ELINKAARI

N ykypäivänä lääkkeiden val-
vonta alkaa jo niitä kehitet-
täessä ja valmistettaessa, jol-
loin arvioidaan lääkkeen 

teho, turvallisuus ja laatu.
− Lääketurvatoiminnassa on niin 

ennakko- kuin jälkivalvontaa. Rajapyyk-
kinä on lääkkeelle myönnetty myynti-
lupa, kertoo Fimean lääketurvayksikön 
ylilääkäri Kirsti Villikka. 

Fimea valvoo ja toteuttaa lääketur-
vatoimintaa kansallisesti ja osana EU:n 
viranomaisverkostoa.

Lääketurvalainsäädännön uudis-
tuttua 2012 turvallisuusseurannan pai-
nopiste on siirtynyt aktiiviseen, ajanta-
saiseen hyötyjen ja haittojen seuraami-
seen ja selvittelyyn, kuten signaalide-
tektioon ja myyntiluvan jälkeisiin tur-
vallisuustutkimuksiin. Signaalidetek-
tiolla haetaan niitä harvinaisia haitta-
vaikutuksia, joita ei ole aiemmin tunnis-
tettu ja joita etsitään haittavaikutustie-
tokannoista.

Lisäksi riskien hallintasuunnitelman 
avulla pyritään siihen, että haittavaiku-
tuksia ilmaantuisi entistä vähemmän. 
Lääketurva tarkoittaa myös lääkkeiden 
turvallisen käytön edistämistä.

Riskit hallintaan
Myyntiluvan haltija laatii riskienhal-
lintasuunnitelman, kun uusi lääke saa 
myyntiluvan. Riskejä hallitaan eri mene-
telmin, joita voivat olla valmisteyhteen-
veto, pakkausseloste, pakkauksen koko, 
reseptistatus ja määräämisehto.

− Riskienhallintasuunnitelmaan 
kuvataan turvallisuusprofiili nonklii-
nisten ja kliinisten tutkimusten perus-
teella, käsitellään tunnistetut ja mahdol-
liset käyttöön liittyvät riskit sekä toimet 
niiden hallitsemiseksi, luettelee Orionin 
lääketurvatoiminnasta vastaava johtaja 
Jukka Pesonen.

Jatkotoimenpiteiden avulla kerätään 
lisää tietoa muun muassa myyntiluvan 
jälkeisillä turvallisuustutkimuksilla ja 
spontaaniraportoinnin kautta.

Villikka lisää, että uuden lääk-
keen kohdalla kokemuksista saadaan 
enemmän tietoa, kun lääkkeen käyttö 
myöhemmin laajenee. Pesosen mukaan 
tarkoitus on välttää riskejä ja edistää 
turvallista ja onnistunutta hoitoa.

Seurantaa lääkkeen  
elinkaaren ajan
Pitkäaikaisseuranta jatkuu läpi lääkkeen 
elinkaaren. Turvallisuustietoa kerätään 
viranomaisten ja myyntiluvan  
haltijoiden arvioitavaksi. Jokainen 
raportoitu tapaus arvioidaan, ja kumu-
latiivisesta datasta tehdään signaali-
detektiota ja periodisia turvallisuus-
katsauksia. Alussa katsauksia voi olla 
puolen vuoden välein.

− Kertyneen kokemuksen myötä 
periodinen raportointi harvenee, mutta 
lääkettä seurataan esimerkiksi 50 
vuotta. Jos uusia signaaleja havaitaan ja 
lisätoimenpiteet ovat tarpeen, tuotein-
formaatiota päivitetään ja tieto välite-
tään valmisteyhteenvedossa ja tiedot-
teissa terveydenhuollon ammattilaisille 
ja pakkausselosteessa potilaille, Pesonen 
valaisee.

Päivitys on tavanomainen rutiini-
toimenpide. Lisätoimenpiteinä voivat 
olla koulutusmateriaalit tai lääkä-
reille ja potilaille suunnatut lisämateri-
aalit. Niitä käytetään koko ajan entistä 
enemmän.

− Lisäksi tehdään turvallisuustutki-
muksia, kuten kliinisiä tutkimuksia sekä 
seuranta- ja kyselytutkimuksia. Jälkim-
mäisillä voidaan esimerkiksi selvittää, 
onko toimenpide purrut ja miten hyvin 
viesti on mennyt perille, Pesonen toteaa.

Villikan mukaan tyypillinen seuran-

ta-aihe voisi olla lääkkeen käyttö ras-
kauden aikana.

− Vaikka lääkettä ei suositeltaisi ras-
kaana oleville, elävässä elämässä sille 
voidaan altistua.

Valmistekohtaisesti riskejä voidaan 
minimoida lääkärille, potilaalle tai 
apteekille suunnattujen oppaiden, tar-
kistuslistojen tai ohjevideoiden avulla. 
Fimea hyväksyy lääkeyritysten tuot-
tamat riskienhallintamateriaalit.

Haittavaikutusilmoitukset 
keskeisinä työkaluina
Myyntiluvan haltijan velvollisuus seu-
rata lääkkeiden turvallisuutta tar-
koittaa, että haittavaikutuksista tai tuo-
tevirheistä on ilmoitettava. Lisäksi on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos lääkkeen 
hyöty-haittasuhteessa havaitaan muu-
toksia.

− Lääkkeen käyttöä voidaan rajoittaa 
riskiryhmissä tai myyntilupa lopettaa, 
jos markkinoille on tullut uusia, turval-
lisempia valmisteita. Riskit ja hyödyt 
punnitaan aina käyttötarkoitusta 
vasten, Pesonen sanoo.

Haittavaikutusilmoitukset ovat kes-
keinen lääketurvatoiminnan työkalu. 
Suomessa havaituista lääkkeiden ja 
rokotteiden haittavaikutuksista kerä-
tään tietoa Fimean rekisteriin.

− Terveydenhuollon ammattilaiset 
ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa 
epäilemistään haittavaikutuksista 
Fimeaan tai myyntiluvan haltijalle. Tar-
koitus on havaita aiemmin tuntemat-
tomia haittavaikutuksia, joita ei ole mai-
nittu lääkevalmisteen pakkausselos-
teessa, Villikka muistuttaa.

Haittavaikutusilmoitukset ovat 
lisääntymään päin. Vuonna 2017 niitä 

POTILAAT 
HYÖTYVÄT  
LÄÄKETURVA- 
TOIMINNASTA

Lääketurvatoiminnan 
työkalupakista löytyvät
 
› riskienhallintasuunnitelma
› haittavaikutusilmoitukset
› signaalidetektio
› määräaikaiset  
 turvallisuuskatsaukset
› myyntiluvan myöntämisen  
 jälkeiset turvallisuus- 
 tutkimukset
› referraalit eli laajemmat  
 turvallisuusselvitykset  
 EU-tasolla
› tuotekohtainen  
 riskienminimointimateriaali

Turvallisuustietoa  
kerätään viranomaisten  
ja myyntiluvan  
haltijoiden arvioitavaksi.
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kertyi kolmisen tuhatta, joista noin 
puolet oli lääkärien ilmoittamia. Noin 
20 prosenttia ilmoituksista tuli hoita-
jilta ja saman verran kuluttajilta sekä yli 
kymmenen prosenttia apteekeilta.

Edistyksellistä 
turvallisuusyhteistyötä
EU-tasolla haittavaikutusepäilyt ilmoi-
tetaan Euroopan lääkevirasto EMAn 
Eudra Vigilance -tietokantaan, josta 
tieto saavuttaa kaikki EU-jäsenmaat.

Turvallisuussignaali voi ilmetä 
Fimean omista haittavaikutusilmoituk-
sista, mutta myös EMA tekee tilastollisia 
analyyseja lääkkeistä, joilla on myynti-
lupa EU-maissa. Toiminta on jatkuvaa.

EMAssa toimii lääketurvallisuuden 
riskinarviointikomitea PRAC, jossa Vil-
likka on mukana Suomen edustajana.

− Kun asiat on säädelty lainsää-
dännöllä, ne ovat myös kehittyneet. 
EU-yhteistyö on edistyksellistä, Villikka 
korostaa.

PRAC tekee rutiiniluonteisia, perio-
disia arviointeja. Lisäksi se arvioi lääk-
keiden turvallisuuteen liittyviä signaa-
leja ja antaa suosituksia muun muassa 
riskien hallintasuunnitelmiin tai tuote-
tietoihin.

Signaalidetektio ja PRACin arviointi 
voivat johtaa siihen, että valmisteyh-
teenveto tai pakkausseloste pitää päi-
vittää. Myyntiluvan haltijan vastuisiin 
kuuluu tehdä myös Pesosen kuvaamia 
määräaikaisia turvallisuuskatsauksia.

− Niissä dokumentoidaan tietyltä 
aikaväliltä kaikki turvallisuustieto, 
kuten käyttäjämäärät, uudet tutkimus-
tulokset ja julkaisut sekä haittavaikutus-
ilmoitukset. Viranomainen voi pyytää 
uudesta lääkkeestä tällaisia katsauksia 
esimerkiksi puolen vuoden tai kahden 
vuoden välein ja aina tarpeen mukaan, 
Villikka lisää.

Referraali on järeä työkalu
EU-tasoiset referraalit eli laajat turval-
lisuusselvitykset aloitetaan jäsenmaan 
tai komission pyynnöstä. Tällöin jokin 
EU-maa on rajoittanut jonkin valmis-
teen käyttöä turvallisuusarvion perus-
teella. PRAC tekee arvion, antaa suosi-
tuksen ja tiedottaa siitä EMAn sivuilla.

Eri tahoja konsultoidaan, joten tur-
vallisuusselvitysprosessi kestää yleensä 
6−12 kuukautta.

− Referraalit voivat koskea esimer-
kiksi lääkkeen hyöty-haittasuhteen sel-
vittämistä. Harvoin valmisteita vede-

tään pois markkinoilta, yleisempää on 
ohjeistaa tarkemmin lääkkeen käyttöä 
esimerkiksi siten, että lääkettä ei saa 
antaa tietylle potilasryhmälle, Villikka 
toteaa.

Pesosen mukaan PRACin toiminta on 
nykyaikainen, läpinäkyvä ja koordinoitu 
tapa edistää lääketurvallisuutta. Vuo-
sittain käynnistetään muutamia refer-
raaleja ja kuukausittain arvioidaan niin 
ikään muutamia uusia turvallisuussig-
naaleja. F

Lääketurvallisuuden riskinarviointi
komitea PRACin agendoihin, pöytä
kirjoihin ja tiedotteisiin voi tutustua 
Euroopan lääkevirasto EMAn sivuilla 
osoitteessa www.ema.europa.eu/ema/.

Lä
äk

ev
alv

on
ta

  
    

    
    

 L
ää

ke
te

oll
isu

us
Lääke saa myyntiluvan
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Lääkkeen 
keksiminen

Formulaation kehittäminen

Ei-kliininen  
kehittäminen

 Kliininen kehittäminen

Myyntilupahakemuksen 
koostaminen

Toimijoiden valvonta (valmistus, jakelu, tutkimus)

Tieteellinen neuvonta

Kliinisten lääketutkimusten valvonta

Lääkevalmisteiden valvonta Myyntilupa- 
arviointi Muutosten arviointi

Myyntiluvan 
peruuttaminen

Lääkeinformaation tuottaminen

Lääkehoitojen arviointi

Turvallisuusvalvonta

Tuotetietojen ylläpito

Turvallisuusraportointi

Lääkkeen  
saattaminen  
markkinoille

Myyntiluvan 
uudistaminen

Myyntiluvan 
peruuttaminen

Tuotteen jatkokehittäminen

Taulukko 1. Lääketurvatoiminta jakautuu ennakko- ja jälkivalvontaan.

Lääkkeen myyntilupa 
voidaan lopettaa,
jos markkinoille on tullut 
uusia, turvallisempia
valmisteita.
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Fimean 
lääketurva- 
yksikön
ylilääkäri 
Kirsti  
Villikka.

HANNA LINNAKKO

Virheitä vältetään tiedottamalla
METOTREKSAATIN yliannostus on 
johtanut jopa potilaiden menehtymi-
seen Euroopassa. Suomessa Fimean 
tietoon on tullut kaksi tapausta. PRAC 
on aloittanut metotreksaatista refer- 
raaliprosessin, ja Orionkin on saanut 
datapyyntöjä. Lääkettä tarvitaan, eikä 
sitä voida poistaa markkinoilta. Orionin 
lääketurvatoiminnasta vastaavan joh-
taja Jukka Pesosen mukaan referraalin 
arvio saataneen ensi kesänä.

− Sekaannuksia aiheuttaa se, että 
kyseistä lääkeainetta käytetään syö-
pätaudeissa päivittäin, mutta esimer-
kiksi reuman tai psoriaasin hoidossa 
kerran viikossa. Lääkäri on voinut kir-
joittaa reseptin virheellisesti, annos-
teluvirhe on tapahtunut terveyden-
huollossa tai potilas itse on ottanut 
lääkettä väärin, täsmentää Fimean 
lääketurvayksikön ylilääkäri Kirsti 
Villikka.

Virheitä voi välttää vain lisäämällä 
tiedottamista terveydenhuollon am-
mattilaisille ja lääkettä tarvitseville. 
Tuotekohtainen riskien minimointima-
teriaali on hyvä keino estää virheitä.

Fimea tiedottaa referraaleista, jos 
valmisteella on myyntilupa Suomessa. 
Selvityksen aikana voidaan suositella 
käyttörajoituksia. Kaikki toimenpiteet 
tähtäävät siihen, että lääkkeiden käyttö 
on potilaille mahdollisimman riskitöntä.

Orionin 
lääketurva-
toiminnasta 

vastaava 
johtaja
Jukka  

Pesonen.
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TEKSTI ANNUKKA LANKILA, TYÖMARKKINAJOHTAJA KUVAT IKON GRAPHICS / LEHTIKUVA 

KAIKILLA  
SEKTOREILLA  

YKSI YHTEINEN  
HUOLI

 

F
armasialiitolla on jäseniä 
hyvinkin erilaisissa töissä. 
Heitä on niin avopuolen 
apteekeissa, sairaaloissa, 
yliopistolla kuin lääke
teollisuudessakin. Teh
tävät ovat erilaisia, vas

tuut ovat erilaisia, osaamiset ovat eri
laisia ja muut edut ovat erilaisia. 

– Palkkakyselyn vastauksia katselles
sani huomasin surukseni yhden yhdis
tävän tekijän. Palaute siitä, että työn vaa
tivuus tai lisäkoulutuksen tuoma ammat
titaito ei näy palkassa, yhdistää eri sekto
reita. Mikäli asiantuntijuuttamme ei ar
vosteta, voi se pahimmillaan johtaa tur
hautumiseen ja alan vaihtoon. Tule
vissa muutoksissa meidän asiantuntijuut
tamme tarvitaan enemmän, minkä tulisi 
näkyä myös palkassa, Farmasialiiton pu
heenjohtaja Antti Kataja painottaa.

Palkkakysely toteutettiin syksyllä 
2018. Kohderyhmänä olivat työssä 
olevat Farmasialiiton jäsenet. Noin 900 
jäsentä vastasi kyselyyn.

PALKKAKYSELY 2018

Taulukon palkkamerkinnät:  
25 % fraktiili = Se palkka, jota vähemmän ansaitsee 25 % vastaajista.  Mediaani = Suuruusjärjestyksessä keskimmäinen palkka.  
Mediaania suurempia ja pienempiä palkkoja on lukumääräisesti yhtä paljon. Keskiarvo = Aritmeettinen keskiarvo.  
75 % fraktiili = Se palkka, jota enemmän ansaitsee 25 % vastaajista.

 
FARMASEUTTIEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN  
PALKAT SEKTOREITTAIN 2018

Työskentelysektori 25 % fraktiili keskiarvo mediaani 75 % fraktiili
Apteekki 2 616 € 3 005 € 3 036 € 3 208 € 
Kunta 2 580 € 2 776 € 2 722 € 2 868 € 
Kela 2 738 € 2 959 € 2 828 € 3 085 € 
Lääketeollisuus 3 257 € 4 134 € 3 717 € 4 750 € 
Lääketukkukauppa 3 350 € 3 545 € 3 496 € 3 895 € 
Valtio 3 386 € 3 821 € 3 486 € 3 921 €

 
PROVIISORIEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN  
PALKAT SEKTOREITTAIN 2018

Työskentelysektori 25 % fraktiili keskiarvo mediaani 75 % fraktiili
Apteekki  3 794 € 4 164 € 4 122 €          4 535 €  
Kunta 3 830 € 4 061 € 3 931 € 4 345 €  
Lääketeollisuus 3 760 € 4 895 € 4 796 € 5 600 €  
Lääketukkukauppa 4 440 € 4 909 € 5 050 € 5 250 €  
Yliopisto 2 691 € 3 502 € 3 500 €           3 694 €

Farmasian ammattilaisia työskentelee hyvin erilaisilla 
sektoreilla ja erilaisissa tehtävissä. Työnkuvasta  
riippumatta farmasistit kokevat, ettei työn vaati- 
vuus ja lisäkouluttautuminen näy palkassa.

Taulukoissa on esitetty  
eri sektoreilla työskentelevien 
vastaajien säännöllisen työajan 

palkat. Säännöllisen työajan 
palkka on bruttopalkka ilman 

työaikalisiä, ylityökorvauksia ja 
luontaisetuja. Palkkasummat  

perustuvat kokoaikatyötä 
(vähintään 34 h/vk)  
tekevien vastauksiin.
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Työnantaja
n Yksityinen 
apteekki 88 %
n Vuokratyön- 

antaja 5 %
n Muu 7 %

Työsuhde
n Vaki- 

tuinen 90 %
n Määrä- 

aikainen 10 %

Työsuhde
n Koko- 

aikainen 78 %
n Osa-aikainen 

22 % 

Palkkaus
n Kuukausi- 
palkka 93 %

n Tunti- 
palkka 7 % 

Palkkaus 
n Tyyty- 

väinen 40 %
n Tyyty- 

mätön 56 %
n Ei osaa  
sanoa 4 %

Työn  
vastuullisuu-
den pitäisi  
näkyä  
palkkauksessa.

APTEEKKISEKTORI

568 
farmaseuttia

78 
proviisoria

Vastaajat:

93 % 
naisia

7 % 
miehiä

FARMASEUTIN säännöllisen työajan  
mediaanipalkka syyskuussa 2018 oli  
3 036 euroa kuukaudessa. Proviisorin  
mediaanipalkka oli 4 122 euroa kuukau
dessa.

Farmaseuttisen henkilöstön työehto
sopimuksen taulukkopalkkaa parempaa 
palkkaa kertoo ansaitsevansa 64 pro
senttia vastanneista. Taulukkopalkan li
säksi työntekijöille maksetaan apteekki
kohtaista erää tai henkilökohtaista lisää 

tai muuta palkanlisää. Palkanlisän me
diaani oli vuoden 2018 syyskuussa 169 
euroa. Toisen tutkinnon tai koulutuksen 
suorittaminen on korottanut palkkausta 
neljällä prosentilla vastanneista.

Proviisoreista 53 prosentille makse
taan työehtosopimuksen palkkataulukon 
mukaista palkkaa. Positiivista kehitystä 
osoittaa se, että 34 prosenttia proviiso
reista ilmoitti saavansa taulukkopalkan  
lisäksi henkilökohtaista lisää.

Lisäksi 48 % vastaajista ilmoitti  
suorittaneensa myös muun koulutuksen 

(esim. LHKA n. 2,5 %, LHA n. 3,8 %, 
sairaanhoitaja 11 %,  

lääketyöntekijä 9 % vastaajista).
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PALKKA. Kuntaalan farmaseuttien ja 
proviisorien palkka määräytyy Kunnal
lisen yleisen virka ja työehtosopimuksen 
(KVTES) perusteella. Proviisorit ja sairaa
laapteekkarit eivät ole KVTES:n palkka
hinnoittelujen piirissä samalla tavoin kuin 
farmaseutit. 

KVTES:n mukaan työntekijöiden palkka 
muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, 
jonka perusteena on työn vaativuus, työ
kokemuslisästä (3 % / 5 v ja 8 % / 10 v) 
ja mahdollisesta henkilökohtaisesta li
sästä. Työkokemuslisä lasketaan tehtävä
kohtaisesta palkasta. Työkokemuslisässä 
huomioi daan kaikki farmasian alan työ, 
saman työnantajan palveluksessa tehty työ 
sekä muu työ, josta on olennaista hyötyä 

tehtävien hoitamisessa. Työkokemuksena 
otetaan huomioon myös yritystoiminta 
tehtävässä, jossa siitä on olennaista hyötyä. 
Henkilökohtainen lisä perustuu puolestaan 
työntekijän työsuorituksen arviointiin. 

Farmaseutin säännöllisen työajan me
diaanipalkka syyskuussa 2018 oli 2 772 
euroa kuukaudessa. Proviisorin mediaani
palkka oli 3 931 euroa kuukaudessa.

Positiivista on se, että 36 prosentilla ky
selyyn vastanneista palkkausta on tarkis
tettu viimeisen vuoden aikana. Vapaassa 
palautteessa todettiin, että työnvaati
vuuden arviointiin perustuvassa palkkaus
järjestelmässä ja palkkauksessa tulisi ottaa 
paremmin huomioon tehtävien vaativuus 
suhteessa toisiin tehtäviin.

Työsuhde
n Vakituinen 75 %

n Määrä- 
aikainen 25 %

Määräaikaisissa 
työsuhteissa työs-
kennellään ainoas-

taan tilanteissa, 
joissa työvoiman 

käytön tarve ei ole 
pysyvää ja työsuh-
teen määräaikai-
suuden perusteet 
ovat kunnossa.

Työsuhde 
n Koko-

aikainen 92 %
n Osa-

aikainen 8 %

Kukaan kyselyyn 
vastanneista 
ei ilmoittanut 

tekevänsä työtä 
vuokratyöntekijänä 

kuntasektorilla.

Työnkuva
n Farma- 

seutti 38 %
n Osasto- 

farmaseutti 29 %
n (Osasto)- 

proviisori 16 %
n Vastaava/johtava 

farmaseutti 4 %
n Vastaava/johtava 

proviisori 2 %
n Lääkekeskuksen 

tai sairaala-
apteekin 

 hoitaja 5 %
n Muut 

 tehtävät 6 % 

 

Palkkaus
n Tyyty- 

väinen 25 %
n Tyyty- 

mätön 69 %
n Ei osaa  
sanoa 6 % 

 

Erikoistumis- 
koulutuksen tai 

-pätevyyden  
vaikutus palkkaan

(Kouluttau- 
tuneet 23 %)

n Kyllä 11 % 
n Ei 85 %
n Ei osaa  
sanoa 4 %

KUNTASEKTORI

90 
farmaseuttia

24 
proviisoria

Vastaajat:

90 % 
naisia

10 % 
miehiä

TYÖAIKA. Tyypillisimpiä työaikamuo
toja ovat kyselyn perusteella yleistyö
aika ja muodollinen jaksotyöaika. Kyse
lyyn vastanneista 39 prosenttia ilmoitti 
työsuhteeseensa sovellettavan yleistyö
aikaa. Vastaavasti 39 prosenttia ilmoitti 
työsuhteessaan noudatettavan muodol
lista jaksotyöaikaa.

Vastaajien enemmistön (63 %) työsuh
teissa työaikamuutokset eivät ole ajankoh
taisia. Vastaajista 16 prosenttia ilmoitti, että 
työnantaja on joko muuttanut tai muutta
massa työaikamuotoa vuosina 2018–2019. 
Muutosten määrä on laskenut viime vuo
sina (vuosina 2017–2018 21 %, vuosina 
2016–2017 28 %). Toki työaikamuodon 

muutosten väheneminen voi kertoa siitä, 
että muutostarpeet ovat jo pääosin toteu
tettu. Huolestuttavia ovat työaikajärjestel
mien muutostilanteet, joissa muutoksia to
teutetaan työnantajan toimesta yksipuo
lisesti ilman hyvin järjestettyä yhteistoi
mintaa sekä riittävää vuorovaikutusta ja 
tiedottamista henkilöstölle.

Kuntapuolella on  
ollut paljon heiken-
nyksiä viime aikoi-
na. Lomarahoja on 
leikattu, tuli kiky ja 
yleistyöaika, mut-

ta palkka on edelleen 
sama ilman kompen-
saatiota lisääntynee-

seen työaikaan.

Osastofarmaseuttien  
työn vaativuus tulisi huomioida 
paremmin palkassa.
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Miten voit  
vaikuttaa palkkaasi?
 
› Neuvottele rekrytointitilanteessa palkka, johon voit olla  
 tyytyväinen ja joka vastaa osaamistasi ja kokemustasi.
› Tutustu työnantajasi noudattamaan palkkapolitiikkaan,  
 palkkausjärjestelmään ja palkkaustasoon. Keskustele asiasta  
 esimiehesi, kollegoidesi tai luottamusmiehen kanssa.
› Tutustu palkkatilastoihin ja -suosituksiin.
› Pyydä palkankorotusta ja perustele palkkatoiveesi huolellisesti.
› Jos tehtäväsi muuttuvat vaativammiksi tai vastuu kasvaa,  
 ota puheeksi palkkauksen tarkistaminen.
› Perustele palkkausesitystäsi tehtäväsi vaativuudella. Vaativuutta  
 lisääviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi työn edellyttämä osaa 
 minen, lisätehtävä ja -vastuu, esimiesasema, työn edellyttämät  
 vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä työolosuhteet.
› Ota palkka puheeksi, jos hankit lisää osaamista, josta on  
 olennaista hyötyä tehtävässäsi. Perustele palkantarkistuspyyntö  
 osaamisellasi. 
› Jos palkkauksessasi on epäkohta tai se on jäänyt jälkeen  
 palkkauskehityksestä, ota asia esille esimiehesi tai työpaikkasi  
 luottamusmiehen kanssa.
› Ota palkkausasiasi esille palkka- tai kehityskeskustelussa.
› Pyri saamaan palkankorotusesitykseesi aina vastaus tai  
 tieto päätöksestä.
› Jos palkantarkistusesityksesi ei johda palkankorotukseen,   
 keskustele esimiehesi kanssa, miten voit jatkossa vaikuttaa  
 työsuorituksellasi, osaamisellasi ja kokemuksellasi palkkauksen  
 kehitykseen.

Palkkauksemme laahaa  
edelleen perässä. Esimerkiksi  
mahdollisia lisäkouluttautumisia, 
kuten LHA, LHKA tai osasto- 
farmasian erikoispätevyys,  
ei palkassamme huomioida.

€

€

€

22-26_Farmasia_2-2019_Palkkakysely_.indd   25 22.3.2019   8.17



EDUNVALVONTA

26  FARMASIA 2/2019

Palkka voisi olla suu-
rempi työmäärään ja 
koulutukseen nähden.

Lomarahojen leikkaus 
oli epäreilua verrattuna 
yksityiseen sektoriin.

Työnantaja
n Teollisuus 77 %
n Tukkukauppa 

15 %
n Muu 8 %

Työsuhde
n Vakituinen 87 %

n Määrä- 
aikainen 13 %

Työsuhde
n Koko- 

aikainen 93 %
n Osa- 

aikainen 7 %

Palkkaus
n Tyyty- 

väinen 51 %
n Tyydyttävä 41 %
n Tyytymätön 8 %

49 
farmaseuttia

54 
proviisoria

Vastaajat:

83 % 
naisia

17 % 
miehiä

LÄÄKETEOLLISUUDESSA farmaseutin me
diaanipalkka vuonna 2018 oli 3 717 euroa 
kuukaudessa. Vuotta aiemmin farmaseutin 
mediaanipalkka oli 3 421 euroa kuukau
dessa. Proviisorin mediaanipalkka oli vuonna 
2018 4 796 euroa kuukaudessa. Vuoden 
2017 palkkakyselyssä proviisorin mediaani
palkka oli 4 560 euroa kuukaudessa.

Lääketukkukaupassa farmaseutin me
diaanipalkka oli 3 496 euroa kuukaudessa, 

kun se oli vuotta aiemmin 3 421 euroa. 
Proviisorin mediaanipalkka lääketukku
kaupassa oli  5 050 euroa vuonna 2018 ja 
5 020 euroa vuonna 2017. 

Vapaassa palautteessa tuotiin esille, että 
palkkauksen tulisi kehittyä siten, että se 
vastaisi paremmin tehtävien vaativuutta. 
Teollisuuden ja tukkukaupan sektorilla 
työskentelevistä 37 prosenttia kertoi ole
vansa tulospalkkauksen piirissä.

Oletko saanut palkankorotusta  
syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välillä?
 26 %  kyllä, henkilökohtaisen palkankorotuksen 
 32 %  kyllä, yleiskorotuksen 
 7 %  kyllä, sekä henkilökohtaisen että yleiskorotuksen 
32 %  en ole saanut   
 3 %  en osaa sanoa 

VALTIO-, KELA- JA  

YLIOPISTOSEKTORI

TEOLLISUUS JA TUKKUKAUPPA

FARMASEUTIN mediaanipalkka on Kelassa  
2 828 euroa kuukaudessa ja valtion palveluk
sessa 3 486 euroa kuukaudessa. Yliopiston  
palveluksessa proviisorin mediaanipalkka on  
3 500 euroa kuukaudessa.

27 
farmaseuttia

11 
proviisoria

Vastaajat:

79 % 
naisia

18 % 
miehiä

Työnantaja
n Valtio 24 %

n Yliopisto 24 %
n Kela 52 %

Työsuhde
n Vakituinen 63 %

n Määräaikainen 37 %

Työsuhde
n Kokoaikainen 92 %
n Osa-aikainen 8 %

?

Sitaatit on otettu palkkakyselyn avoimista vastauksista.

3 % ei ilmoittanut sukupuolta.
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H elsingin yliopiston farmasian 
tiedekunnan professori Marja 
Airaksisen koordinoiman 
valtakunnallisen apteekkien 

lääkeneuvonnan kehittämishankkeen, 
TIPPA-projektin, tavoitteena oli edistää 
lääkkeiden rationaalista käyttöä sekä 
vähentää itsehoitolääkkeiden väärää ja 
tarpeetonta käyttöä. Projektin aikana 
havaittiin, että potilaiden ongelmia ei 
pystytä ratkaisemaan yksin apteekkien 
lääkeneuvonnassa, vaan tarvitaan tar-
kempaa lääkehoidon selvittelyä. Tästä 
lähti liikkeelle farmasian ammattilai-
sille suunnattu lääkehoidon kokonais-
arvioinnin (LHKA) erityispätevyyskou-
lutus 2005.

LHKA on vuosien varrella muuntunut 
monenlaisiksi käytännöiksi eri toimin-
taympäristöihin. Koulutus on myös pilk-
koutunut kahteen osaan, joista perus-
tason lääkehoidon arviointikoulutusta 
(LHA) ollaan sisällyttämässä farma-
seutin tutkintoon. Helsingin yliopistossa 

tämä on toteutettu 2014 käynnistyneen 
tutkintouudistuksen yhteydessä. Myös 
apteekki- ja sairaalafarmasian erikois-
tumiskoulutus valmentaa LHA-asian-
tuntijaksi. 

Tulevaisuudessa on mahdollista to-
dentaa LHA-asiantuntijuus portfolioksi 
koottavien näyttöjen avulla.

Jokaisen tulee hallita
lääkehoidon tarkistus
Lääkehoidon arviointikoulutuksia on 
järjestetty alusta alkaen valtakunnalli-
sena yhteistyönä. Koordinaattorina on 
toiminut TIPPA-koordinaatioryhmä, 
joka toimii nykyisin nimellä apteek-
kien ammatillisen toiminnan edistämis-
työryhmä (AATE-ryhmä). Koulutuksen 
käytännön toteutuksesta on vastannut 
Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja ke-
hittämispalvelu Aducate. 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin eri-
tyispätevyyskoulutusta on uudistettu 
siten, että se koostuu nykyään kah-

KOULUTUS
TEKSTI SUSANNA USKI

Koulutustarve kasvaa  
kliinisen farmasian 
osaamistarpeiden rinnalla
Lääkehoidon asiantuntijoiden koulutus tulisi tulevaisuudessa  
integroida terveydenhuollon muuhun koulutukseen, professori  
Marja Airaksinen sanoo. 

Jokaisen  
farmasistin tulee  
osata tehdä lääke-
hoidon tarkistus
esimerkiksi  
lääkkeiden  
toimittamisen
yhteydessä.

›
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KOULUTUS

desta osasta: Lääkehoidon arvioinnin 
(LHA) asiantuntijakoulutus on 20 opin-
topisteen laajuinen itsenäinen opinto-
kokonaisuus. Tämän jälkeen osaamista 
voi syventää lääkehoidon kokonais-
arvioinnin (LHKA) opintokokonaisuu-
della, jonka laajuus on 15 opintopis-
tettä. 

Periaatteessa jokaisen farmasistin 
tulee osata tehdä lääkehoidon tarkistus 
esimerkiksi lääkkeiden toimittamisen 
yhteydessä. Lääkehoidon tarkistus  
tapahtuu ajantasaisen lääkityslistan  
tietojen perusteella. 

Lääkehoidon arvioin nissa lääkitys-
listan lisäksi hankitaan tietoa lääke-
hoidon onnistumisesta asiakkaalta itsel-
tään lääkkeiden käytön, hoitoon sitoutu-
misen ja omahoidon onnistumisen var-
mistamiseksi. 

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa 
varmistetaan lääkehoidon tarkoituksen-
mukaisuus ottaen huomioon henkilön 
sairaudet ja terveydentila.

Kokonaisarviointiin kuuluu potilaan 
haastattelu sekä lääkehoitoon mahdol-
lisesti tehtävien muutosten vaikutusten 
seuranta.  Kokonaisarviointi tehdään yh-
teistyössä hoitavan lääkärin ja muiden 
hoitoon osallistuvien kanssa. 

LHKA-erityispätevyys on voimassa 
viisi vuotta. Voimassaoloa voi jatkaa 
osoittamalla, että on ylläpitänyt erityis-

pätevyyttä tekemällä lääkehoidon ko-
konaisarviointeja ja opiskelemalla teo-
riatietoa. Myös opiskelijoiden LHA-teh-
tävän ohjausta harjoittelun aikana 
(LHA-tutor) voidaan pitää näyttönä eri-
tyispätevyyden ylläpitämiseen.  

Arviointi nostaa 
ongelmat esille
Asiakkailla on tänä päivä käytössään 
yhä enemmän ja yhä tehokkaampia lää-
kehoitoja, eikä heillä välttämättä ole 
lääkityslistaa tai hoitosuunnitelmaa lää-
kehoidon toteuttamiseen. Lääkkeitä ei 
määrätä ja käytetä läheskään aina suosi-
tusten ja ohjeiden mukaisesti, jolloin ta-
voiteltu hoidollinen hyöty jää saavutta-
matta. 

Pahimmassa tapauksessa lääke ai-
heuttaa haittoja. Sen sijaan, että asiakas 
jää yksin lääkereseptin kanssa, hänen 
pitäisi tietää, mitä lääkkeitä hän syö ja 
miksi, miten lääkkeitä tulee ottaa, mitä 
vaikutuksia on odotettavissa ja kuinka 
pitkään lääkehoitoa tulee jatkaa. 

Airaksinen ottaa esimerkiksi kalliit 
biologiset lääkkeet.

– Onko meillä varaa siihen, että yh-
teiskunta maksaa lääkkeen, muttei var-
misteta sitä, että lääke otetaan oikealla 
tavalla hoidollisten vaikutusten varmis-
tamiseksi, Airaksinen kysyy.

Vuositasolla suorat lääkekustan-
nukset muodostavat 12 prosenttia 
tervey denhuollon kokonaismenoista, 
jolloin asialla on paitsi kansanterveydel-
listä myös taloudellista merkitystä. 

– Yksilöiden paremmat hoitotulokset 
vaikuttavat terveydenhuollon kustan-
nuksiin, koska lääkehoitoihin investoi-
malla saadaan terveyttä ja toiminta-
kykyä samalla, kun lääkehaitoista ai-
heutuvia kuluja jää pois. Jos lääkehait-
tojen vuoksi joutuu sairaalaan tai jopa 
tehohoitoon, niistä tulee suuria kustan-
nuksia. Lääkehaittoja voidaan torjua en-
nalta, jos hoito on paremmin suunni-
teltu.

Marja Airaksinen on ollut suunnitte-
lemassa vuonna 2010 käynnistynyttä 
sairaala- ja terveyskeskusfarmasian 
erikoistumiskoulutusta (vuodesta 2016 
apteekki- ja sairaalafarmasian erikois-
tumiskoulutus), minkä lisäksi hän on 
toiminut koulutuksen toteutuksessa 
vastuuprofessorina.

Tunnetko 
käsitteet? 
58 prosenttia 
nettikyselyymme 
vastanneista kertoi 
tietävänsä, mistä 
on kyse seuraavissa 
termeissä.

Lääkehoidon tarkistuksessa 
selvitetään asiakkaan koko-
naislääkitys, joka kattaa re-
septilääkkeet, itsehoitolääk-
keet sekä esimerkiksi kiven-
näis- ja hivenaineet. Tar-
koituksena on poistaa lääk-
keiden päällekkäisyydet ja 
yhteensopimattomuudet. Li-
säksi tarkistetaan lääkkeiden 
ottoajankohdat.

Lääkehoidon arvioinnilla 
(LHA) tarkoitetaan lääke-
hoidon soveltuvuuden, tar-
peen, tarkoituksenmukai-
suuden ja taloudellisuuden 
arviointia. Arvioinnissa ote-
taan huomioon reseptilääk-
keiden lisäksi itsehoitoval-
misteet. 

Lääkehoidon kokonaisarvi-
ointi (LHKA) on laaja sel-
vitys potilaan lääkehoidosta. 
Käytettävien lääkkeiden an-
nosten ja ottoajankohtien 
tarkistuksen lisäksi arvioidaan 
lääkityksen tarve, tarkoituk-
senmukaisuus ja taloudelli-
suus. Lääkehoidon kokonai-
sarviointi tehdään moniam-
matillisessa tiimissä, jossa on 
aina mukana lääkäri. 
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Pätevyys tuo 
lisää työmahdollisuuksia
LHKA-erityispätevyyden suorittaneita lääke-
hoidon osaajia on tällä hetkellä noin 200 ja 
LHA:n suorittaneita huomattavasti enemmän. 
Sote-alueille tulisi saada Airaksisen mukaan mo-
niammatilliset koulutus- ja kehittämisyksiköt, 
osaamiskeskukset, jotka kouluttaisivat myös far-
masian osaajia alueellisiin tarpeisiin. Lisäksi klii-
nisen farmasian opetus yliopistoissa tarvitsisi 
huomattavasti enemmän resursseja. 

– Farmasistien työ apteekeissa, sairaaloissa ja 
muissa toimintaympäristöissä on muuttunut ja 
on kovaa vauhtia edelleen muuttumassa turval-
lisen lääkehoidon varmistamisen suuntaan. Uu-
sien tehtävien vastaanottaminen lääkitysturval-
lisuustyössä edellyttää, että henkilö tuntee riittä-
västi soveltavaa lääkehoitoa, Airaksinen sanoo. 

LHA-asiantuntija- ja LHKA-erityispätevyys-
koulutus antavat farmasisteille uusia valmiuksia 
lääkityksessä havaittujen tilanteiden ja ongel-
mien ratkaisemiseen erilaisissa toimintaympä-
ristöissä. 

Airaksinen arvioi, että farmaseuttien ja provii-
sorien työtilanne tulee paranemaan tulevaisuu-
dessa niillä, joilla on kunnon lääkehoito- 
osaaminen. Suuntaa antaa käynnissä oleva hoi-
vakotikriisi, jossa on tullut esille lääkehoidon to-
teutukseen liittyviä vakavia puutteita ja potilas-
turvallisuusriskejä, jopa potilasvahinkoja. Yksi-
köihin tulisikin saada farmaseuttista osaamista 
lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi.

– Apteekit ja sairaala-apteekit ovat kehittä-
neet paljon uusia lääkitysturvallisuutta edistäviä 
käytäntöjä, joissa ne hyödyntävät koulutettujen 
asiantuntijoiden osaamista aina perusneuvon-
nasta lähtien. F

Lääkehoidon tarkistuksen,  
arvioinnin ja kokonaisarvioinnin  

käytännöistä laadittiin vuonna 2017  
kuvaukset, jotka on julkaistu  

Farmasialiiton tieteellisessä julkaisussa 
Dosiksessa. Samalla määriteltiin,  

millaista osaamista erilaisissa  
arvioinneissa tarvitaan. 

 
› bit.ly/dosis_317
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Pegoratio itsehoitolääke
ummetuksen hoitoon 
 Kätevät annospussit 

  Makrogoli 4000 ensisijainen hoitosuositus ummetukseen*

  Neutraalinmakuinen

Pegoratio 6 g ja 12 g jauheet oraaliliuosta varten, annospussit on ummetuksen hoitoon 
sekä kuivuneen, suolessa pitkään olleen ulostemassan (ulostetukkeuma) pehmentä-
miseen tarkoitettu valmiste, joka vaikuttavana aineenaan sisältää makrogolia. Ei alle 
2-vuotiaille. Jos oireesi jatkuvat kahden viikon käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Älä 
käytä Pegoratiota, jos olet allerginen makrogolille, sinulla on suolenseinämän raken-
teellisesta tai toiminnallisesta viasta johtuva tukkeuma, sinulla on puhkeama suolen 
seinämässä, sinulla on jokin vakava tulehduksellinen suolistosairaus, tai jos sinulla on 
vatsakipuja, joiden syytä ei tiedetä. Tutustu huolella pakkausselosteeseen ennen käyt-
töä. Itsehoitolääke. Markkinoija: ratiopharm Oy. Lisätietoja: www.terveysportti.fi , info@
ratiopharm.fi . P. 020 180 5900. FI/OTC-CH/19/0028/3/19 

*Käypähoitosuositus

Laatu Hinta
Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm
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PUHEENAIHE
KOONNUT TIINA PARIKKA KUVA LEHTIKUVA
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Farmasisteille  
isompi rooli  
lääkehoidon  

toteutuksessa
Puolueet ovat yksimielisiä siitä, että farmasian 

alan osaamista tulee jatkossa hyödyntää nykyistä 
laajemmin osana terveydenhuollon moniammatillista 

kehittämistä. Yhteisiä huolenaiheita ovat yksilön 
lääkekustannukset ja lääkitysturvallisuus. ›

Farmasia-lehden vaalikysely:
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PUHEENAIHE

› Kesk.
Farmaseuttista osaamista pitää 
hyödyntää nykyistä paremmin 
kaikissa sosiaali- ja terveyspal-
veluissa, potilaiden lääkityksen 
ajantasaisuuden varmistamisessa, 
lääkehoidon arvioinnissa, lääkkeitä 
koskevassa neuvonnassa ja lääkehoi-
toon sitouttamisessa.

Farmasian ammattilaiset voisivat kir-
jata havaittuja hoitojen poikkeamia lää-
kärin tiedoksi ja päivittää lääkelistoja 
erityisesti käsikauppalääkkeiden osalta.

Tarvetta on myös kehittää asiakkaan 
lääkehoitoon sitouttamisen malleja.

Apteekkiluvan rinnalle tulisi luoda 
kevyempi apteekkipalvelupistelupa. 
Palvelupisteluvan voisi saada farmasian 
alan ammattilainen, jolla ei vielä ole vi-
ranomaisen myöntämää apteekkilupaa.

Lääkitysturvallisuus tulisi lisätä far-
masian alan erikoistumiskoulutuksiin.

› Kok.
Farmasian osaajilla on jo nykyisellään 
merkittävä ja tärkeä rooli lääkehoitoon 
liittyvässä neuvonnassa ja asiakaspal-
velutyössä. Osaamista voisi hyödyntää 
vielä nykyistä paremmin terveyden 
edistämisen tehtävissä. Myös osastofar-
masian hyödyntäminen ja kokonaislää-
kehoidon arviointi on syytä huomioida. 

Apteekkien toimintaa voitaisiin ke-
hittää kohti matalan kynnyksen terveys-
palvelupistettä. Apteekkien roolin laajen-
tamista tulisi kartoittaa esimerkiksi kau-
si-influenssarokotteiden antajana laajen-
tamalla annosjakelupalvelua, ottamalla 
käyttöön lääkityksen aloituspalvelun ja 
vahvistamalla lääkehoitojen arviointia.

Osaajien perus-, jatko- ja täydennys-
koulutuksesta on huolehdittava.

› SDP
Farmasian ammattilaisten osaamista 
voisi hyödyntää nykyistä paremmin sai-
raaloissa, joissa lääkehoidot ovat lääke-
tieteen kehityksen myötä monesti yhä 
monimutkaisempia.

On tärkeää pitää huolta farmasian 
alan koulutuksen hyvästä laadusta sekä 
täydennyskoulutuksesta.

› Sin.
Farmasian ammattilaiset ovat tärkeä 
osa terveydenhuoltoa. Apteekeissa far-

maseuttien ja proviisoreiden osaamista 
lääkehoidon toteuttamisessa voitai-
siin hyödyntää nykyistä enemmänkin. 
Suomessa apteekkihenkilökunta on 
osaavaa, ja korkeakoulutasoiset opinnot 
tulee turvata jatkossakin.

› PS
Apteekki löytyy läheltä asiakasta, muu 
terveydenhuolto voi olla kauempana. 
On tärkeää, että apteekkeja on jatkos-
sakin pienillä paikkakunnilla, sillä muu-
toin suomalaisten tasavertaisuus kärsii.

Apteekeissa voisi hoitaa rokotuksia. 
Myös pitkäaikaislääkityksien seuranta 
yhteistyössä muun terveydenhuollon 
kanssa voi olla eräs kehityksen osa-alue. 

Kun Ruotsissa vapautettiin lääkkeitä 
kauppoihin, tuli ilmi vakavia tapauksia 
lääkkeiden käytöstä haittavaikutuksi-
neen. Oikea neuvonta on tärkeää, ja se 
on iso osa farmaseuttista työtä.

Henkilökunnan kouluttautuminen 
on jatkuvaa, ja sitä tulee jatkossakin jär-
jestää useassa yliopistossa. Koulutusta 
pitää olla myös valmistumisen jälkeen.

› Vihr.
Farmasian alan ammattilaisten osaa-
mista voitaisiin hyödyntää nykyistä 
enemmän. Erityisesti iäkkäät ja muis-
tisairaat asiakkaat, joilla on paljon eri-
laisia ja kenties päällekkäisiä lääkkeitä, 
hyötyisivät lääkityksen tarkistamisesta 
yhdessä farmaseutin kanssa. 

Henkilöstön korkea osaamistaso var-
mistetaan sillä, että kaikissa apteekeissa 
on riittävästi koulutettuja farmaseut-
teja. Jos pidetään kiinni siitä, että ap-
teekin voi omistaa vain proviisori, var-
mistetaan apteekkitoiminnan pysy-
minen osaavissa käsissä.  

Yhteistyössä julkisen terveyden-
hoidon kanssa voidaan toteuttaa niin 
sanottuja apteekkien terveyspisteitä, 

joissa  sairaanhoitajan vastaan-
otolla voidaan hoitaa pienet 
haavaumat, antaa rokotuksia, 

tehdä korvahuuhteluita, poistaa 
ompeleita sekä tukea eri sairauk-

sien omahoitoa asiaan kuuluvilla 
mittauksilla. 

› Vas.
Apteekeissa tarvitaan erikoisosaamista 
nimenomaan lääkehoidossa. On tär-
keää, että farmasian alan ammatti-
lainen osaa kiinnittää huomiota esimer-
kiksi oireisiin, joihin asiakkaat ovat ha-
kemassa käsikauppalääkkeitä.

Osaamisen hyödyntämistä voidaan 
lisätä nykyisestä ja välittää uusinta 
tietoa myös muille terveyden alan am-
mattilaisille. Erilaiset digitaaliset pal-
velut ja lääkkeiden kehitys parantavat 
hoitotuloksia ja vähentävät sairaalapäi-
vien määrää.  

Korkea osaamistaso perustuu tieteel-
liseen tutkimukseen, ja se on peruste-
kijä ammatillisen osaamisen kehittämi-
sessä. 

› RKP
Kansalaiset ovat yleisesti katsottuna ol-
leet tyytyväisiä apteekkitoimintaan. Ap-
teekkiverkosto on riittävän tiheä, kiitos 
lainsäädännön ja valtion ohjauksen. 

Apteekin palvelutarjontaa voisi laa-
jentaa, esimerkiksi apteekeista ostet-
tavat kausiluonteiset influenssarokot-
teet voitaisiin myös pistää apteekissa. 

Apteekkien johtovastuussa on jatkos-
sakin hyvä olla proviisori. Haasteena 
on riittävä määrä koulutettuja proviiso-
reita, mutta se tulee ratkaista muulla ta-
voin kuin apteekkivaatimuksia heiken-
tämällä.

› KD
Tilastojen mukaan lääkkeiden ottami-
sessa ohjeiden mukaisesti on paljon 
puutteita. Tähän asiaan on useita syitä. 
Terveydenhuollossa voitaisiin hyö-
dyntää farmasian alan osaamista, jotta 
lääkkeiden ohjeistukseen voitaisiin pa-
nostaa nykyistä enemmän, eivätkä käy-
tössä tapahtuvat virheet heikentäisi 
lääkkeiden tehoa ja sitä kautta poti-
laan kuntoa. Osaamistaso varmistetaan 
muun muassa alan koulutukseen panos-
tamalla.

?
Onko mielestänne farmasian 
alan ammattilaisten osaamista 

hyödynnetty terveydenhuollossa 
tarpeeksi? Jos ei, missä asioissa 

voisi hyödyntää lisää? Miten 
varmistamme osaavan henkilöstön 

korkean osaamistason  
jatkossakin? 
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› Kesk.
Rahoitus on ohjelman vahva ohjaus-
keino: mikäli lääkkeiden rahoitus on eri 
taholla kuin muu palvelujärjestelmä, 
syntyy vääränlaisia kannusteita kustan-
nusten siirtoon rahoittajalta toiselle.

Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden 
lääkitys tulisi tarkistaa säännöllisesti. 
Lääkelistojen ja lääkitykseen liittyvien 
tietojen pitäisi olla ajan tasalla. Ehdo-
tamme, että yli 75-vuotiaille tai run-
saasti eri lääkkeitä käyttäville henki-
löille tarjotaan palveluseteli lääkityksen 
arviointiin.

Potilaan hoitoon sitouttamisesta 
ja hoidon seurannasta tulisi antaa 
enemmän vastuuta apteekeille ja farma-
seuteille muualla palveluketjussa.

› Kok.
Tarkoituksenmukainen lääkehoito on 
keskeinen osa vaikuttavaa hoitoa. Oh-
jelmalla on saatu sitoutettua ammatti-
laiset ja sidosryhmät mukaan rationaa-
lisen lääkehoidon edistämiseen. Toi-
meenpanossa tarvitaan kaikkien am-
mattilaisten jokapäiväistä työtä.

Toimivalla ja tarkoituksenmukai-
sella lääkehuollolla on asiakkaan ja yh-
teiskunnan näkökulmasta vain voitet-
tavaa. Apteekkien roolia osana potilaan 
hoitoa voitaisiin vahvistaa mahdollis-
tamalla apteekin pääsy tarkastelemaan 
lääkehoidon kannalta olennaisia kan-
ta-tietoja. Reseptikanta voisi olla palve-
levampi kaikkien toimijoiden näkökul-
masta.

Lääkekehityskeskuksen, tutkimus-
tiedon hyötykäytön ja lääkehoidon in-
dikaattorien kautta saadaan ohjelmaa 
ja rationaalista lääkehoitoa jalkautettua 
yhdenvertaisesti koko maahan.

› SDP
Rationaalisen lääkehoidon toimeen-
pano-ohjelman loppuraportti 
kuvaa hyvän tiekartan kohti en-
tistä vaikuttavampaa, turvalli-
sempaa, laadukkaampaa ja ta-
loudellisempaa lääkehoitoa. Sen 
tavoitteiden saavuttamiseen tar-
vitaan alan kaikkien toimijoiden 
panos. Erityisen tärkeä rooli on 
nimenomaan farmasian alan am-
mattilaisilla, jotka ovat mukana lää-
kehuollon kaikilla tasoilla.

› Sin.
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpa-
no-ohjelma on erittäin tärkeä niin poti-
laan lääkehoitojen onnistumisen kuin 
laajemmin yhteiskunnan kannalta. 

Apteekeilla voisi olla nykyistä suu-
rempi rooli lääkelistojen tarkistami-
sessa.

› PS
Rationaalinen lääkehoito eli järkevä 
hoito on vaikuttavaa, turvallista, talou-
dellista, yhdenvertaista ja laadukasta.

Vaikuttavaa se on, kun hyötyjä on 
enemmän kuin haittoja. Taloudellisuus 
tulee huomioida jatkossakin niin yhteis-
kunnan kuin asiakkaan kannalta. Hinta-
vertailu on mahdollista ja kannatettavaa.

Laadukasta se on, kun lääkitys on 
tarkoituksenmukaista, pakkauskoot 
ovat oikeat ja hoidon pituus on oikea.

Apteekki voi toimia tiedon välittä-
jänä ja neuvojana.  

Rati-ohjelma, jossa kokonaisval-
taista hoitoa tehdään, on oleellinen. Ei 
hoideta vain yhtä asiaa vaan kokonai-
suutta.

› Vihr.
Rati-ohjelma jalkautetaan edistämällä 
lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa, 
huomioimalla toimiva lääkehuolto uu-
sissa sote-rakenteissa, tukemalla tutki-
musta sekä edistämällä lääkeinnovaa-
tiotoimintaa. Tämä kaikki edellyttää 
lainsäädännön kehittämistä, valtakun-
nallista ohjausta sekä eri toimijoiden vä-
listä yhteistyötä.

Rati-ohjelman avulla parannetaan 

potilaan kokonaisvaltaisen hoidon to-
teutumista ja lääkehoidon kokonaiste-
hokkuutta, lisätään lääketurvallisuutta, 
hoidon vaikuttavuutta ja potilaiden toi-
mintakykyä sekä vähennetään turhien 
lääkkeiden käyttöä ja lääkekustannuksia.

› Vas.
Rationaalisen lääkehoidon toimeen- 
pano-ohjelman jalkauttamista tehdään 
Lääkeinformaatioverkostossa (lääke-
hoidon tutkimusstrategia ja yhteistyö 
tämän aihepiirin tutkimuksessa).

Emme voi ottaa kantaa näihin kysy-
myksiin yksityiskohtaisesti, koska ne 
vaativat alan ammatillista osaamista ja 
ohjelman jalkauttaminen kuuluu ensisi-
jaisesti sosiaali- ja terveysviranomaisille.

Rationaalisen lääkehoidon toimeen-
pano-ohjelma sisältää tärkeitä periaat-
teita lääkehoidon kehittämiseksi ja suh-
taudumme siihen myönteisesti.

› RKP
Ministeriö on valmistelussaan esittänyt 
menettelyn, miten rati-ohjelman on 
suunniteltu etenevän. 

Ratio-ohjelman on tarkoitus tarkistaa 
kokonaisuutta, mutta on vaikeaa tehdä 
muutoksia siten, että jokin muu osio säi-
lyisi muuttumattomana. Apteekkivero, 
sairaala-apteekkien lääkkeiden subven-
toinnit sekä lupavaraisuus apteekkien 
sijoittelun suhteen vaikuttavat koko-
naiskuvaan. 

Mielestämme on riittävää, että nyky-
järjestelmää parannettaisiin tietyiltä 
osin ilman, että koko rakennetta muu-
tettaisiin.

› KD
Rationaalisen lääkehoidon pyrkimykset 
karsia lääkehoidon ongelmia ja säästää 

sekä yhteiskunnan että potilaan ra-
hoja ovat kannatettavia. Ohjelman 

toimeenpanon tulee tapahtua 
monella tasolla, kuten lääkärin 
vastaanotolla, hoidon parissa ja 
apteekeissa. Koska lääkkeiden 
ottamisessa ohjeiden mukai-
sesti on paljon puutteita, tulee 
asiaan puuttua muun muassa 

rati-ohjelmaa hyödyntämällä. 
Farmasian ammattilaisilla on kes-

keinen rooli ohjelman toimeenpa-
nossa lääkealan asiantuntijoina.

?
Miten Rationaalisen lääkehoidon 

toimeenpano-ohjelma 
jalkautetaan? Miten tärkeänä 

koette Rati-ohjelman?  
Miten näette farmasian 
ammattilaisten roolin  

Rati-ohjelman  
toteuttamisessa?
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PUHEENAIHE

› Kesk.
Yksilölle aiheutuvia lääkekus-
tannuksia ja niiden omavastuita 
pitää tarkastella suhteessa muihin 
sosiaali- ja terveydenhuollon ai-
heuttamiin kustannuksiin (kokonais-
arvio maksukatoista).

Toimenpiteinä kehitetään sään-
telyä uusien kustannusvaikuttavien 
lääkkeiden saatavuuden varmistami-
seksi niitä tarvitseville, muutetaan lääk-
keiden omavastuukäytäntöä niin, että 
alkuomavastuuta voi jakaa useampaan 
pieneen erään, jotta alkuomavastuu ei 
estä hankkimasta tarvittavia lääkkeitä, 
kun rahat ovat vähissä, sekä järkeiste-
tään maksusitoumuskäytäntöä (kuten 
toimeentulotuen kautta maksettavat 
lääkemaksusitoumukset) yleisten kor-
vausperiaatteiden ja vaikuttavuustiedon 
mukaiseksi. 

Lääkkeiden kustannusvaikutta-
vuuden arviointia tulee kehittää terve-
ystaloustieteellisiä menetelmiä hyödyn-
tämällä.

› Kok.
Lääkekorvausjärjestelmän kautta on 
varmistettava, että tarkoituksenmu-
kainen lääkehoito olisi aina asiakkaan 
saavutettavissa. Omavastuuosuuden 
jaksottamista useampaan erään tu-
lisi selvittää. Lääkekorvausjärjestelmää 
pitää uudistaa osana tulevaa sote-koko-
naisuutta ja huolehtia sairaala- ja avo-
huollon lääkkeiden yhteensovituksesta.

› SDP
Lääkekorvausjärjestelmää tulee ke-
hittää niin, että potilaiden omavas-
tuuosuudet ovat kohtuullisia ja tarpeel-
listen lääkkeiden ostaminen aina mah-
dollista. 

Nykyisin lääkkeiden omavas-
tuuosuudet ovat Suomessa erittäin kor-
keat verrattuna moniin muihin Eu-
roopan maihin. 
 
 
 
 

› Sin.
Lääkekorvausjärjestelmää uudistetta-
essa tulee ensisijaisesti huomioida lää-
keturvallisuus, lääkkeiden saatavuus 
ja erityisesti se, että ihmisillä on varaa 
ostaa lääkkeitä. Uudistusten perustaksi 
on juuri julkaistu STM:stä tiekartta, 
johon pohjaten valmistelun tulee olla 
huolellista ja harkittua. Lääkekorvaus-
järjestelmän arvioiminen on kuitenkin 
välttämätöntä uusien, kalliiden lääke-
hoitojen yleistyessä.

› PS
Lääkekorvausjärjestelmässä olisi uu-
distettavaa. Nykyisin omavastuu vuo-
sittain Kela-korvattavissa lääkkeissä on 
572 euroa. Kun kattosumma on täysi, 
asiakas maksaa 2,5 euroa kolmen kuu-
kauden lääkeannoksesta lääkelajia 
kohti. Julkisen puolen sosiaali- ja terve-
ydenhuollon menoissa on maksukatto, 
joka on 683 euroa tänä vuonna. Kum-
pikin summa pitää kerätä erikseen. 

Pari vuotta sitten diabeteslääkkeiltä 
poistettiin isompi Kela-korvaus. Se tulisi 
palauttaa ennalleen. 

› Vihr.
Olennaista on saada lääkkeiden hinta 
alas, sillä Suomessa lääkekustannukset 
ovat pohjoismaisittain korkealla ta-
solla. Istuva hallitus on kasvattanut lääk-
keiden omavastuuta, mikä osuu kipeästi 
etenkin pienituloisiin ihmisiin. Kanna-
tamme terveydenhoitomenojen yhteistä 
maksukattoa, mikä helpottaisi pienitu-
loisen, paljon sairastavan tilannetta. Rin-
nakkaislääkejärjestelmän kehittäminen 
on olennainen keino alentaa lääkkeiden 
hintaa asiakkaalle ja yhteiskunnalle. 

Kannatamme edullisten ja turval-
listen rinnakkaislääkkeiden käytön li-

säämistä. On myös ratkaistava 
oikeudenmukainen tapa jakaa 

kustannukset sen edistämiseksi, 
että harvinaissairauksien hoi-

dossa voidaan käyttää tarpeenmu-
kaisia kalliita/uusia lääkkeitä. 

› Vas.
Tutkimusten mukaan pienituloisimmat 
kotitaloudet käyttävät lääkkeisiin suu-
remman osan kokonaiskulutuksestaan 
kuin suurituloiset. Pidämme tärkeänä 
sitä, että paljon reseptilääkkeitä käyttä-
vien potilaiden omavastuita pienenne-
tään nykyisestä sekä kuukausi- että vuo-
sitasolla. Pienillä eläkkeillä ja sosiaali-
etuuksilla toimeentuleville sairausva-
kuutuksen alkuomavastuu (50 euroa) 
johtaa siihen, että määrättyjä lääkkeitä 
jätetään ostamatta. Alkuomavastuu on 
syytä poistaa.

Esitämme lääkekorvausjärjestelmään 
ja terveydenhuoltoon yhtä yhtenäistä ja 
alennettua 760 euron vuosittaista mak-
sukattoa perus- ja erikoissairaanhoi-
dolle, lääkkeille ja Kela-matkoille sekä 
terveyskeskusmaksuista luopumista 
koko maassa.

› RKP
Meidän on ainoastaan päivitettävä ny-
kyistä rakennetta ja samalla hieman 
helpotettava niitä tiukkoja säännöksiä, 
jotka kohdistuvat apteekkien pitoon.

› KD
Tarvitaan yhteinen maksukatto lääke-, 
matka- ja palvelumaksujen omavas-
tuille, mihin sisältyy myös sosiaalipalve-
lujen maksut. Lääkekorvausjärjestelmää 
tulee uudistaa niin, että alkuvuoden ku-
lurasitus ei muodostu jatkossa kohtuut-
tomaksi. Mikäli lääkekorvausten mak-
sukatto on edellisenä vuonna täyttynyt, 
maksukatto tulee voida osoittaa täytty-
väksi useammalle kuukaudelle. Vastaa-
vasti maksukattoa tulee alentaa.

?
Mikäli pääsette hallitukseen, 

miten lääkekorvausjärjestelmän 
uudistaminen toteutetaan?
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› Kesk.
Kaiken lääkehuollon uudistamisen läh-
tökohtana on oltava asiakkaiden tar-
peet, lääketurvallisuus, lääkkeiden 
hyvä saatavuus ja järjestelmän koko-
naistaloudellisuus. Potilas- ja lääkitys-
turvallisuuden lisäämiseksi tulee luoda 
lääkitys turvallisuuskoordinaattorimalli 
koko maahan.

Farmasian alan ammattilaisten toi-
menkuvaa laajentamalla lisätään poti-
laiden lääke- ja lääkitysturvallisuutta. 
Myös käsikauppalääkkeet tulee säi-
lyttää vain apteekeissa myytävinä tuot-
teina, jolloin lääkkeiden myyntiin liittyy 
aina farmaseuttinen neuvonta. Ap-
teekin omistuksen pitää jatkossakin olla 
tiiviisti sidoksissa farmasian alan asian-
tuntemukseen ja koulutukseen. Ap-
teekit tulee kuitenkin nivoa nykyistä 
tiiviimmin osaksi muuta terveyden-
huoltoa. Lääkkeiden kotiinkuljetuksessa 
on myös varmistettava riittävä ohjaus 
ja neuvonta, jotta lääkitysturvallisuus ei 
vaarannu.

Huoltovarmuuden takaamiseksi on 
tarkasteltava erilaisia mahdollisuuksia 
valmistaa lääkkeitä ja esimerkiksi pe-
rusliuoksia omavaraisesti myös poik-
keustilojen varalta. Lääkejakelu ei saa 
olla yhden kortin varassa. Velvoiteva-
rastointia koskevat säädökset on saatet-
tava ajan tasalle.

› Kok.
Hyödynnetään nykyistä laajemmin di-
gitalisaation ja teknologian mahdolli-
suuksia. Lisätään esimerkiksi lääkkeen 
jakelua robotiikan avulla. Lääkkeiden 
annostelu helpottaa hoitavan henkilö-
kunnan työtä esimerkiksi vanhuspalve-
luissa ja vähentää virheiden määrää 
lääkkeen jakelussa. Samalla an-
nostelun yhteydessä voidaan tar-
kistaa, ettei päällekkäisillä lääk-
keillä ole keskinäisiä haittavai-
kutuksia.

Sääntelyä ja ohjeistusta lääk-
keiden varastoinnista hoito- ja 
hoivayksiköissä on syytä tar-
kentaa, jotta tarkoituksenmu-
kaisuutta voidaan parantaa, 
mutta ongelmatilanteilta ja väärin-
käytöksiltä vältytään.

Tiedonvälitys Fimean, apteekkien, 
lääkejakelun ja vähittäismyynnin välillä 
on tärkeä varmistaa.

› SDP
Lääke- ja lääkitysturvallisuuden näkökul-
masta sairaala-apteekit ja avohuollon ap-
teekit toimivat laadukkaasti, mutta vii-
meaikaisen julkisen keskustelun valossa 
suuri huoli on noussut hoivakotien lääki-
tysturvallisuudesta. Ammattitaitoinen ja 
riittävä henkilökunta on tässä avainase-
massa. Terveydenhuollossa olisi tärkeää 
saada vihdoin käyttöön järjestelmä, joka 
mahdollistaisi potilaan ajantasaisen lää-
kityslistan ylläpidon.

› Sin.
Suomalainen lääke- ja lääkitysturvalli-
suus on pääsääntöisesti hyvällä tolalla. 
Avohuollon apteekit ja sairaala-apteekit 
ovat tässä suhteessa hyvällä tasolla. 
Valitettavia esimerkkejä on kuitenkin 
nähtävissä esimerkiksi vanhusten hoi-
vassa, jossa kiireinen työympäristö ja 
työkuorma ovat heikentäneet hoitajien 
aikaa keskittyä lääkkeiden jakoon.  
Lääketurvallisuuden parantamiseen 
liittyy kiinteältä osin hoitajamitoitus, 
jonka nostaminen (0,7) tukisi hoitohen-
kilökunnan mahdollisuutta varmistua 
lääkkeiden jakelun oikeellisuudesta.

› PS
Yhteistyötä ja tiedonkulkua tarvitaan. Far-
masisteista voi olla hyötyä myös sairaa-
loiden osastoilla ja erilaisissa yksiköissä. 

› Vihr.
Apteekkitoiminnan kehittämisessä lää-
keturvallisuuden säilyttäminen ja pa-
rantaminen on keskeistä. Lääkehuollon 
toimivuutta on mahdollista parantaa 
annosjakelun kriteereitä kehittämällä ja 
hyödyntämällä laajemmin apteekkien 
terveyspisteiden mahdollisuuksia. Mah-
dollisten säädösmuutosten on kuitenkin 
perustuttava selvityksiin ja huolellisiin 
riskiarvioihin.

› Vas.
Apteekkilupien määrää on syytä lisätä 
kaupunkiseuduilla, joissa on suuria 
väestökeskittymiä, jotta riittävä tarjonta 
kohtaa lääkkeiden kuluttajat.  

Eräs kehittämissuunta voisi olla  
sairaala-apteekkien toiminnan laajenta-
minen ja lääkkeiden myynti suoraan  
potilaalle hänen kotiutumisvaiheessaan.

Kuntien tai maakuntien sekä aluehal-
lintovirastojen on valvottava, että hoi-
tajilla on riittävä ammattitaito ja lääke-
luvat lääkkeiden jakeluun vanhusten 
kotihoidossa ja laitoksissa.

Koneellinen lääkejakelu tulisi hinnoi-
tella siten, että se on kaikkien toimin-
tayksiköiden käytössä. Koneellinen lää-
kejakelu parantaa potilasturvallisuutta. 
Tämä vaatii myös tarkempaa sääntelyä, 
jotta nykyisiltä epäselvyyksiltä välty-
tään.

› RKP
Lääkehuollon kehittäminen tulee aina 
tehdä lähtökohdasta, että potilaiden 
lääke- ja lääkitysturvallisuutta ei saa 
heikentyä. Lääkkeiden saatavuus on 
turvattava, ja asiantunteva apu lääk-
keiden käyttöön liittyen on oltava saa-

tavilla.

› KD
Asiaa koskevaa lainsäädäntöä 
tulee arvioida ja tehdä tarvit-
tavat uudistukset. Valvontaan 
ja lääkejakelun kehittämiseen 
tulee panostaa. F

Liike Nyt! ja Tähtiliike eivät  
vastanneet kyselyyn.

?
Miten lääkehuoltoa (mukaan 

lukien sairaala-apteekit, avohuollon 
apteekit ja hoivakodit) tulisi 

kehittää, jotta potilaiden lääke- ja 
lääkitysturvallisuutta pystytään 

parantamaan?
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HYVÄ ESIMERKKI

P
otilas- ja asiakastietojärjestelmä 
Apotti otettiin käyttöön HUS Pei-
jaksen sairaalassa marraskuussa 
2018. Vanhasta Uranus-järjestelmästä 
siirryttiin Apottiin yhden viikonlopun 
aikana. 

HUS Apteekin proviisori Satu 
Syvänperän mukaan totuttelu uuteen järjestelmään 
on sujunut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 
hyvin. Syvänperä on yksi HUS:n Apotti-asiantun-
tijoista, jotka kouluttavat muuta henkilökuntaa ja 
osallistuvat järjestelmän kehitystyöhön.

– Apotti on otettu meillä hyvin vastaan. Alkuin-
nostus on nyt ehkä hiukan laantunut ja tarvittai-
siin uutta hengennostatusta, jotta käyttäjät jaksavat 
opetella edelleen järjestelmän käyttöä, Syvänperä 
sanoo.

Isoissa muutoksissa hankaluudet kuuluvat 
kuvaan, eikä niiltä ole säästytty Apotinkaan käyt-
töönotossa. Järjestelmän virheitä on Syvänperän 
mukaan korjattu sitä mukaa, kun niitä on ilmennyt. 

Lääkityksen varmentaminen
Apotti kokoaa terveydenhoidon ja sosiaalipuolen 
tiedonhallinnan yhteen järjestelmään. Esimerkiksi 
lääkärit saavat näkyviin kaikki potilastiedot Apotin 
kautta – enää ei tarvitse kirjautua useisiin eri järjes-
telmiin. 

Apotin myötä HUS Apteekin henkilöstö sai 
ensimmäistä kertaa laajasti pääsyn potilastietojär-
jestelmään. Samalla farmaseutit ja proviisorit ovat 
saaneet uuden työtehtävän lääkityksen varmenta-
jina.

– Lääkkeiden varmentaminen tapahtuu pääsään-
töisesti järjestelmässä automaattisesti. Aina näin 
ei kuitenkaan tapahdu. Silloin lääke nousee var-
mennusjonoon ja osastofarmaseutti tai HUS Aptee-
kissa työskentelevä farmasisti varmentaa, että lää-
kettä voidaan käyttää ja lääkitys on protokollan 
mukainen, Syvänperä kertoo.

Jos Peijaksessa asioivalle potilaalle on määrätty 
solunsalpaajaa, lääkityksen varmentaa solunsal-
paaja-annoksia valmistava yksikkö HUS Apteekissa 
Meilahdessa. Jonkin verran varmennustyötä teh-
dään myös lääkkeitä valmistavassa yksikössä. Hoi-
tohenkilöstä näkee varmentamistiedot Apotista.

Peijaksessa otettiin ensimmäisenä Suomessa 
käyttöön sähköinen huumausaineen kulutuskortti.

– Aiemmin seurasimme potilaille määrättyjen 
huumausaineiden käyttöä paperisilta korteilta. 
Tiedot niihin merkittiin osastoilla. Nyt näemme 
käyttötiedot suoraan järjestelmästä sähköisesti. ›
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Kirsi Lindén (vas.)  
ja Satu Syvänperä  
sanovat Apotin 
käytön vaativan 
opettelua, mutta 
vastapainona järjes-
telmä sujuvoittaa 
heidän työtään ja 
lisää potilaiden lääki-
tysturvallisuutta.

MUOKKAA FARMASEUTTIEN 
TOIMENKUVAA
 
HUS Peijaksen sairaalassa totutellaan Apottiin.  
Uusi järjestelmä on tuonut farmaseuteille ja  
proviisoreille uusia työtehtäviä, minkä lisäksi se  
on lisännyt heidän näkyvyyttään sairaalassa.
 
TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN KUVAT TIMO PORTHAN
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Menetelmä vähentää virheiden mahdol-
lisuutta ja parantaa siten potilasturval-
lisuutta.

Syvänperän mukaan Apotin myötä 
sairaalassa työskentelevien farmasistien 
työ on tullut näkyväksi. He ovat pääs-
seet aiempaa paremmin mukaan käy-
tännön työhön ottamaan vastuuta poti-
laiden kokonaishoidosta. 

Kotilääkitys selville
Apotti vaikuttaa osastofarmaseuttien 
työhön monin tavoin. Esimerkiksi lääk-
keiden jakelusta pitävät huolen sairaan-
hoitajat, kun se aiemmin kuului osasto-
farmaseuttien tehtäviin.

Farmaseutti Kirsi Lindén työsken-
telee osittain HUS Apteekissa, osit-
tain osastolla. Hänen toimenkuvansa 
on vielä muotoutumassa. Uutena työnä 
hän tarkistaa, että potilaiden lääkitys on 

ajan tasalla eli potilaan käytössä olevat 
lääkkeet on kirjattu ja tarkistettu.

– Kun selvitän osastolle tulevan poti-
laan kotilääkitystä, teen ensin resepti-
keskuksesta Kanta-haun. Sen jälkeen 
katsomme yhdessä potilaan kanssa, 
käyttääkö hän lääkkeitä reseptin mukai-
sesti vai muulla tavoin. Joskus potilas ei 
käytä hänelle määrättyä lääkettä lain-
kaan. Tallennan tiedot järjestelmään, 
jossa ne ovat lääkärin nähtävillä, Lindén 
kertoo.

Hän kokee potilaiden kanssa työs-
kentelyn ja heidän lääkityksensä tarkis-
tamisen mielenkiitoiseksi. Tehtävä sopii 
Lindénin mukaan hyvin farmasia-alan 
ammattilaisille.  

Samanlaista kotilääkityksen tarkis-
tusta Peijaksessa tehdään myös niille 
poliklinikalla käyville asiakkaille, jotka 
eivät jää sairaalaan hoitoon. Tässä työssä 

on toistaiseksi kaksi osastofarmaseuttia. 
Satu Syvänperä uskoo, että toiminta 
tulee tulevaisuudessa lisääntymään.

Vaatii opettelua
Vanhaan Uranuksen verrattuna Apotti 
on varsin erilainen järjestelmä. Sen 
käyttö vaatii Syvänperän mukaan aluksi 
paljon opettelua.

– Apotin parhaat puolet tulevat esiin, 
kun käyttäjä perehtyy siihen ja oppii 
käyttämään sitä. Oppimisessa auttaa, 
jos suhtautuu uuden opetteluun innos-
tuneesti, Syvänperä sanoo.

Uranuksen käyttäjät saivat kirjoittaa 
järjestelmään potilaan hoitoon liittyvää 
tekstiä vapaamuotoisesti. Apotti sitä 
vastoin perustuu rakenteelliseen kirjaa-
miseen. Asiat pitää kirjata tietyn kaavan 
mukaisesti ja tallentaa niille varattuihin 
omiin paikkoihinsa.

Uuden opettelun vaiva palkitaan lääk-
keiden määräämiseen liittyvänä turvalli-
suuden ja varmuuden paranemisena.

– Järjestelmä antaa varoituksen, jos 
määrätyllä lääkkeellä on kliinisesti mer-
kittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääk-
keiden kanssa tai annos ylittää suosi-
tellun annosrajan, Syvänperä sanoo. F

Kymmeniä tuhansia käyttäjiä
APOTIN käyttöönotto alkoi 10.11.2018 
HUS:n Peijaksen sairaalassa Vantaalla. 
Vantaan sosiaalihuolto ja perustervey-
denhuolto liitetään järjestelmän käyttä-
jiksi vaiheittain vuoden 2019 aikana.

Tämän jälkeen Apotti otetaan käyt-
töön HUS:n muissa sairaaloissa, Hel-
singissä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirk-
konummella ja Tuusulassa. Järjestelmää 
tulee käyttämään noin 35 000 sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaista.

Apotti on maailman ensimmäinen 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen 
tietojärjestelmä. Apotti-nimi on joh-
dettu sanoista asiakas- ja potilastietojär-
jestelmä.

Apotin myötä sote-ammattilaiset 
saavat käyttöönsä yhden yhteisen  

asiakas- ja potilastietojärjestelmän. 
Käyttäjinä ovat sekä perusterveyden-
hoidon, erikoisterveydenhoidon, HUS 
Helsingin yliopistollisen sairaalan että 
sosiaalihuollon henkilöstöt.

Järjestelmän toimittaa Apotille Epic 
Systems. Apotin sovelluspäällikkö Katri 
Yli-Koveron mukaan hankkeen asteit-
tainen toteutus aloitettiin Peijaksen sai-
raalasta, koska siellä ovat edustettuina 
kaikki sairaalatoiminnot – poliklinikat, 
vuodeosastot, leikkaussalit ja päivystys. 

– Pääsimme ottamaan Apotin käyt-
töön kattavasti kohtalaisen pienessä 
koossa ennen kuin järjestelmä viedään 
isoihin sairaaloihin, Yli-Kovero toteaa.

Vaikka järjestelmä on ollut jo pitkään 
käytössä maailmalla, sitä muokattiin suo-

malaisiin oloihin sopivaksi kahden vuoden 
ajan ennen käyttöönottovaihetta. 

– Järjestelmän käytettävyys perustuu 
eri työtehtävissä olevien henkilöiden 
työnkulkuihin. Siten Apotti toimii myös 
toiminnanohjausjärjestelmänä. Se muis-
tuttaa, jos esimerkiksi jokin toimenpide 
on jäänyt tekemättä. Nyt optimoimme 
ja muokkaamme järjestelmää havain-
tojen ja käyttäjiltä saatavan palautteen 
perusteella. 

Apotin palveluksessa järjestelmää 
kehittää kaikkiaan yli 140 sovelluskehit-
täjää. 

Käyttöönottovaiheeseen kuuluu 
oleellisena osana käyttäjien koulutus 
sekä vanhan asiakas- ja potilastiedon 
siirtäminen Apotti-järjestelmään.

Järjestelmä antaa varoituksen, jos  
määrätyllä lääkkeellä on kliinisesti  
merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden 
lääkkeiden kanssa tai annos ylittää  
suositellun annosrajan.

HYVÄ ESIMERKKI
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TUTKITTUA
TEKSTI MINNA PERNAA

K otona hoidetaan yhä huono-
kuntoisempia ihmisiä, joilla on 
monia sairauksia ja jotka käyt-
tävät paljon lääkkeitä. Silti iäk-

käiden kotihoidon asiakkaiden lääke-
hoitoprosessissa on selkeitä puutteita.

Sairaala-apteekkari Tiina Järvinen 
tarkasteli lisensiaatintutkimukses-
saan Turun kaupungin iäkkäiden koti-
hoidon asiakkaiden lääkehoidon toteu-
tusta. Hän selvitti asiakkaiden ja heidän 

omaistensa kokemuksia ja mielipiteitä 
kotihoidon palveluista. Lisäksi hän tar-
kasteli, onko lääkehoitoon liittyvien pal-
velujen toimivuudessa eroja sen mu-
kaan, kuka asiakkaan lääkehoidon to-
teuttaa – asiakas itse, omainen tai koti-
hoito. 

Ajantasainen lääkitystieto on olen-
nainen asia hoitopäätöksiä tehtäessä, 
mutta virheellisyydet iäkkäiden koti-
hoidon asiakkaiden lääkelistoissa ovat 
edelleen yleisiä. Tutkimukseen osallistu-
neista 71 prosentilla tutkimukseen  
osallistuneista kotihoidon asiakkaista 
potilastietojärjestelmän lääkelista ei  
vastannut käytössä olevia lääkkeitä. 

Omaisilla eniten parannettavaa
Eroja potilastietojärjestelmän ja käy-
tössä olevien lääkkeiden välillä oli 
eniten niillä asiakkailla, joilla omaiset 
toteuttivat lääkehoidon. Yhtenä selit-
tävänä tekijänä eroihin saattaa olla se, 
että omainen joutuu usein toteutta-
maan vaativaa lääkehoitoa, vaikka hän 
ei ole terveydenhuollon ammattilainen 
eikä siten ole saanut koulutusta lääke-
tiedosta. Lääkehoidon toteutus myös 
muuttuu useimmiten ajan myötä vaa-

LÄÄKELISTA JA 
KÄYTETYT LÄÄKKEET 
YHDENMUKAISIKSI

71  
prosentilla tutkimukseen 

osallistuneista 
kotihoidon asiakkaista 

potilastieto- 
järjestelmän lääkelista  
ei vastannut käytössä 

olevia lääkkeitä. 

Iäkkäiden kotihoi-
don asiakkaiden 
lääkehoitopalvelut 
pitää räätälöidä 
yksilöllisesti iäk-
kään ja tarvittaessa 
tämän omaisten 
toiveita kuunnellen. 

Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden 
lääkehoidossa tapahtuu virheitä 
erityisesti omaisten vastatessa 
lääkkeistä. Farmasistien antama 
opastus voisi parantaa tilannetta. 
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tivammaksi, kun läheisen terveyden-
tila vähitellen heikkenee. Erityisen vaa-
tivaa ja raskasta on muistisairauksista 
kärsivien läheisten lääkehoidosta vas-
taaminen. 

Tutkimuksessa asiakkaan hoidon to-
teuttavien omaisten ryhmässä oli käy-
tössä lähes yhtä paljon lääkkeitä kuin 
kotihoidolla. Omaiset toteuttivat siten 
yhtä vaativaa lääkehoitoa kuin koti-
hoidon ammattilaiset.

Asiakkaat ja omaiset kokivat jää-
neensä vaille terveydenhuollon ammatti-
laisten tukea lääkehoidon toteutuksessa. 
Vastuunjako kotihoidon ja heidän itsensä 
välillä ei myöskään aina ollut selvillä. 

Omaiset hyötyisivät farmasistin an-
tamasta perehdytyksestä lääkehoi-
toon. Farmasian ammattilaisten rooli 

omaisten ja asiakkaiden opastamisessa 
voisi olla nykyistä keskeisempi, sillä 
heillä on tehtävään tarvittava ammat-
titaito ja he tapaavat omaisia ja asiak-
kaita apteekissa. Omaisten ja itse lää-
kehoidon toteutuksesta vastaavien iäk-
käiden kotihoidon asiakkaiden kyky to-
teuttaa lääkehoitoa pitää myös arvioida. 

Lääkkeiden vaikutuksia seurattava
Monilääkitys on yleistä kotihoidon 
asiak kaiden parissa. Silti lääkkeiden vai-
kutuksia tai mahdollisia haittavaiku-
tuksia ei kotihoidossa tiedustella iäk-
käiltä tai havainnoida systemaattisesti. 
Iäkkäiden hyvinvoinnin kannalta ha-
vainto on erittäin merkittävä, sillä iäk-
käät ovat nuorempia aikuisia suurem-
massa vaarassa saada lääkehoidosta 

haittatapahtumia muuttuneen farmako-
kinetiikan ja -dynamiikan vuoksi.

Erityishuomio pitää kiinnittää lääk-
keisiin, joihin liittyy suuri haittavaiku-
tusten riski. Esimerkiksi varfariini on 
yleisesti käytetty lääke, jonka annostelu 
on vaativaa ja joka voi väärin käytettynä 
aiheuttaa vakavia haittoja.

– Tarvitaan kehittämistoimenpiteitä 
sekä paikallisesti että kansallisesti ajan-
tasaisen lääkitystiedon turvaamiseksi, 
Tiina Järvinen toteaa. F

Lähde: Tiina Järvinen: Iäkkäiden koti-
hoidon asiakkaiden lääkehoidon toteutus 
– lääkehoidon toteutuminen ja palvelut 
asiakkaan ja omaisen kokemana sekä 
lääkelistan vastaavuus. Helsingin  
yliopisto, Farmasian tiedekunta.
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PALVELUKSESSANNE

SIRPA VARESVUO
hallinnollinen sihteeri

Kokousten ja 
koulutustilaisuuksien 

käytännön järjestelyt sekä 
taloushallinnon tehtävät. 
Vierumäen lomaviikkojen 

yhteyshenkilö.

TOIMISTON SYDÄN

TUIJA METSÄAHO
viestintäpäällikkö

Uutiskirjeet, somekanavat, 
tiedotteet, verkkosivujen 
päivitys ja materiaalihan-
kinnat. Farmasia-lehden  
toimituskunnan jäsen ja  
Dosis-lehden toimitus- 

sihteeri.

PIRTEÄ SUOMEN 

KIELEN MAISTERI

ANNE HAUTALA
kehittämispäällikkö
Järjestötoiminta, 

alueellinen toiminta ja  
liiton tulevat 

kehitysprojektit.

JÄRJESTÖPUOLEN 

AKTIIVIKEHITTÄJÄ

KATJA SIPPOLA
järjestökoordinaattori

Jäsenyyteen, 
jäsenmaksuihin ja 

jäsenportaali Mortteliin 
liittyvät asiat. 

KÄRSIVÄLLINEN PUURTAJA

RIITTA  
UUSI-ESKO
toimitusjohtaja,  
farmaseuttisen  

johtajan tehtävät
Operatiivisen toiminnan  

johtaminen, yhteiskunta- 
suhteet ja vaikuttamis- 

viestintä.

SOSIAALINEN 

VERKOSTOITUMISVELHO

Tutustu työvoimapoliittiseen  
asiantuntijaan Marketta  
Hakkaraiseen sivulla 6.
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SUVI LUUKKO
opiskelijatoiminnan  

asiantuntija
Opiskelijatoiminnan  

koordinointi ja  
tapahtumien  
järjestäminen.

JENNI LAKSO
työsuhdeasiantuntija 

 
Luottamusmiehet ja 

heidän koulutuksensa 
sekä kaikkien jäsenten 

työsuhdeneuvonta.

VAUHDIKAS NYRKKEILIJÄ

ELINIKÄINEN OPISKELIJA

SANNA PASSI
koulutus- ja työvoima- 
poliittinen asiantuntija
Liiton urapalvelut sekä  

työmarkkinoiden  
kehityksen ja työvoiman 

tarpeen seuranta.

RENTO AVANTO-UINTIMAISTERI

ANNUKKA  
LANKILA

työmarkkinajohtaja
Lakiasioiden ja työsuhde- 
neuvonnan  johtaminen,  

kehittäminen ja toteutta-
minen sekä työnlainsäädän-
nön seuranta, tiedottami- 

nen ja koulutus.

RAUHALLINEN 

FITNESSLADY

ANTTI KATAJA
hallituksen puheenjohtaja 
Hallituksen johtaminen. 

Farmasia-lehden 
päätoimittaja ja liiton 
ulkoisen viestinnän 

”kasvot”.

POHJALAINEN PUUKKOJUNKKARI
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JÄSENPALVELUT
029 7010 1090 (arkisin klo 11–12)
jasenpalvelu@farmasialiitto.fi

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

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@farmasialiitto.fi

PUHEENJOHTAJA, PROVIISORI, 
TOKSIKOLOGI
Antti Kataja

TOIMITUSJOHTAJA,  
FARMASEUTTINEN JOHTAJA,  
FARMASEUTTI, M. ENG
Riitta Uusi-Esko

TYÖMARKKINAJOHTAJA,  
OTM, HTM
Annukka Lankila

KOULUTUSPOLITIIKAN JA  
URAPALVELUIDEN  
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI
Sanna Passi

TYÖVOIMAPOLIITTINEN ASIAN-
TUNTIJA, PROVIISORI
Marketta Hakkarainen
 
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ,  
FM, HSO-SIHTEERI
Tuija Metsäaho

KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, 
PROVIISORI
Anne Hautala

OPISKELIJATOIMINNAN  
ASIANTUNTIJA, PROVIISORI
Suvi Luukko

TYÖSUHDEASIANTUNTIJA,  
FARMASEUTTI
Jenni Lakso

HALLINNOLLINEN SIHTEERI
Sirpa Varesvuo

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI,  
TRADENOMI
Katja Sippola

VANHEMPI 
NEUVONANTAJA, VTT
Pekka Perttula

FARMASIALIITON YHTEYSTIETOJA
OLEMME  

SIIRTYNEET  
SÄHKÖISEEN  

AJAN- 
VARAUKSEEN:  
farmasialiitto.fi

Huhtikuu
10.4. Työmarkkinainfo:  
 vuosilomat  
 (webinaari)
17.4. Uudistuva työaika- 
 laki (webinaari)
24.4.  Itsensä johtaminen  
 kestävästi ja  
 menestyksekkäästi  
 (webinaari)
24.4.   Työmarkkinainfo:  
 korvaavan työn  
 ohje (webinaari)

Toukokuu
7.5. Tuottavuutta  
 työhyvinvoinnista  
 (webinaari)

8.5. Luottamusmiesten  
 neuvottelutaidon  
 koulutus (Tampere)
9.5. Sairaala- ja terveys- 
 keskusfarmasian  
 kevätkoulutuspäivä  
 (Helsinki + webinaari)
21.5.   AKYn ePrivacy- 
 webinaari  
 (webinaari)
21.5.   Työmarkkinainfo:  
 ajankohtaista  
 (webinaari)

Kesäkuu
5.6. Löydä  
 piilotyöpaikat  
 (webinaari)

Etsimme mentoreita  
syksyllä alkavaan  
mentorointiohjelmaamme
Oletko kiinnostunut jakamaan 
omaa osaamistasi ja koke-
mustasi kehittymishaluisille 
farmasian ammattilaisille?  
Mentorointi on juuri sinua 
varten!  
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen  
mentoriksi Farmasialiiton verkkosivuilla: 
bit.ly/FLmentorointi

Joko olet tutustunut 
jäsenportaali 
Mortteliin?  

Klikkaa itsesi sisälle: 
mortteli. 

crmieportal.com

TAPAHTUMAT
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KOULUTUSKUTSU

Koulutuksen ohjelma ja aikataulu
8.45 Aamukahvi
9.30 Koulutuksen avaus
9.35 Lääkevarmennusjärjestelmän  
 käyttöönotto Suomessa
 Teijo Yrjönen, laatupäällikkö,  
 Suomen Lääkevarmennus Oy
10.20  Jaloittelutauko
10.30  Miten lääkeväärennösdirektiivi ja  
 lääkevarmennusjärjestelmä  
 vaikuttavat sairaala-apteekissa?
 Maarit Vornanen, proviisori,  
 PSHP sairaala-apteekki
11.15  Erityisluvat Fimean näkökulmasta
 Suvi Loikkanen, jaostopäällikkö, Fimea
12.00  Lounas
13.00  Erityisluvat sairaala-apteekissa
 Maarit Vornanen, proviisori,  
 PSHP sairaala-apteekki
13.45  Kliiniset lääketutkimukset sairaala-apteekissa
 Mari Saalasti, farmaseutti, HUS-Apteekki
14.30  Kahvitauko
15.00  Sairaala-apteekin oma maahantuonti
 Eija Särkkä, yliproviisori, Fimea
15.45  Ajankohtaista lääkealalla
 Riitta Uusi-Esko, toimitusjohtaja,  
 Suomen Farmasialiitto ry
16.30  Koulutuspäivän päätös

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian 
kevätkoulutuspäivä 9.5.2019
Ajankohtaista sairaala-apteekkien lääkelogistiikassa.  
Päivän tavoitteena on kuvata kokemuksia lääkevarmennusjärjestelmän  
käyttöönotosta. Lisäksi tavoitteena on päivittää tiedot erityisluvista ja omasta  
maahantuonnista sekä kuulla sairaala-apteekin roolista kliinisissä lääketutkimuksissa.

Aika: torstai 9.5.2019 kello 9.30–16.30
Paikka: Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B,  
Helsinki; etäosallistuminen mahdollista

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutus- ja  
työvoimapoliittinen asiantuntija Sanna Passi,  
sanna.passi@farmasialiitto.fi,  
puhelin 050 466 7575.  
Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

Lisätiedot ja  
ilmoittautuminen  

28.4.2019 mennessä 
Farmasialiiton  
verkkosivujen  

tapahtumakalenterin 
kautta. Tervetuloa!

TAPAHTUMAT
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Olethan 
huomannut laajan 
videokirjastomme  

työelämän eri 
tilanteisiin 

urapalveluportaalissa  
osoitteessa  

urapalvelut.fi/
farmasialiitto

Vuoden Farmaseutti on tehnyt omalla osaamisellaan tunnetuksi suomalaista  
farmasiaa. Hän on Suomen Farmasialiiton jäsen. Vuoden Farmaseutti hyödyntää  

omaa osaamistaan ennakkoluulottomasti farmasian alan hyväksi.  
Hän vahvistaa oman ammattikuntamme asemaa terveydenhuollossa ja  
yhteiskunnassa. Hän edistää Rationaalisen lääkehoidon kehittymistä.  

Vuoden Farmaseutti toimii lääkitys- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Jos tunnet farmaseutin, joka toimii yllä mainitulla tavalla, ehdota häntä Vuoden Farmaseutiksi.  
Perustele, miksi juuri hänelle pitäisi antaa tunnustus.

Esityksen voi jättää 1.4.–30.6.2019 Farmasialiiton verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.  
Vuoden Farmaseutin valinta julkistetaan 25. syyskuuta, jolloin vietetään  

kansainvälistä farmasistipäivää (World Pharmacists’ Day).

JÄSENPORTAALI 
MORTTELI

 
Hallinnoi omia tietojasi 
kätevästi jäsenportaalin 

kautta (mortteli.
crmieportal.com).

Morttelissa voit kätevästi  
tarkistaa jäsennumerosi,  

Fimnet-tunnuksesi sekä liittoon ja 
työttömyyskassaan liittymisajankoh-

tasi. Siellä hoituu myös osoite- ja  
yhteystietojen päivitys, ilmoittautu-
minen koulutuksiin sekä alennetun  

jäsenmaksun hakeminen.

 
Edunvalvontamme  

kannalta on tärkeää, että  
tietosi ovat ajan tasalla.  

Tarkista siis Omat tiedot  
-välilehdeltä, että tietosi  

pitävät paikkansa.
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Farmasialiiton 
työsuhdeneuvonta  

on kaikkien jäsentemme  
käytettävissä – oli kyse isosta  

tai pienestä asiasta. 

Halutessasi henkilökohtaista neuvontaa 
voit varata itsellesi sopivimman ajan 

nettiajanvarauksen kautta. 
Me työsuhdeneuvonnasta soitamme 

sinulle varattuna ajankohtana! 
Jos mahdollista, ilmoita aikaa 

varatessasi aihealue, jota asiasi koskee, 
niin osaamme neuvoa sinua paremmin.

Nettiajanvaraus: 
nettiaika.fi/farmasialiitto.

Lisäksi käytettävissäsi on 
sähköpostineuvonta: 

tes.neuvonta@farmasialiitto.fi.

Vastamme sähköpostitse sinulle 
yleensä 1–3 arkipäivän kuluessa 

viestin saapumisesta.

Kentällä tapahtuu
Alueiden ja paikallisten järjestöjen  

tapahtumat ovat jäsenille näkyvintä toimintaa. 
Kertokaa hyvistä toimintatavoista, kivoista 

tapahtumista ja uusista oivalluksista meille kaikille. 
Tapahtumajuttuja julkaistaan Farmasia-lehden 

verkkosivuilla, josta niitä on helppo jakaa esimerkiksi 
sosiaalisen median kanavissa.

Lähetä tapahtumauutinen osoitteeseen  
viestinta@farmasialiitto.fi.  

Liitä mukaan tiivis teksti (max. 1 500 merkkiä), joka 
vastaa kysymyksiin: ketkä, missä ja mitä  

tekemässä sekä vähintään yksi kuva. Toimitus pidättää 
oikeuden muokata tai lyhentää tekstiä tarvittaessa.

Tehdään yhdessä  
toimintaamme entistä  
näkyvämmäksi!

LISÄTIETOJA JA 
ILMOITTAUTUMINEN 

OSOITTEESSA  
farmasialiitto.fi/

tapahtumakalenteri

TAPAHTUMAT

 
Vierumäeltä ovat nyt haussa  
viikot 22–23, 25–29, 34, 35, 38 ja 39.
 
Rivitalohuoneisto Golf Resortista
› 90m2; oh, k, mh + kp x 2, wc, s, ulkoterassi,  
    varasto. Makuusijoja 6 henkilölle.
› Lomahuoneiston hinta 550 euroa/viikko.
› Viikkohintaan sisältyvät liinavaatteet ja siivous. 
› Vuokraviikko on perjantaista perjantaihin.

Lomaviikot arvotaan välittömästi hakuajan pää-
tyttyä kaikkien niiden kesken, jotka ovat toimit-
taneet hakemuksen Farmasialiittoon 30.4. men-
nessä. 

Ensisijaisia hakijoita ovat jäsenet, joilla ei ole ollut 
edellisellä kaudella varausta. Vahvistus lomaviikon 
saaneille lähetetään heti hakuajan umpeuduttua. 

Voit hakea lomaviikkoja sähköpostitse osoit-
teella sirpa.varesvuo@farmasialiitto.fi. Laita vies-
tiin yhteystietosi ja tieto, mistä viikosta/viikoista 
olet kiinnostunut.

FARMASIALIITON  
LOMAOSAKE VIERUMÄELLÄ
KAUSI TOUKOKUUSTA 2019 
SYYSKUUHUN 2019

Haluatko sparrausta esimiestyösi tueksi? 
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Helsingin yliopiston farmasian 
tiedekunta on ollut itsenäinen 
tiedekunta 15 vuotta.
(Semina 9/2002)

MUISTATKO?
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KOLUMNI

H iekkakakkujen tekeminen kuuluu lapsuuden 
riemuihin. Siinä oppii onnistumaan ja epä-
onnistumaan – ja yrittämään uudestaan. 
Tarvitaan vain pieni ämpäri, pienehkö muo-

vilapio sekä hienoa ja kosteaa hiekkaa. 
Ämpäriä aletaan täyttää hiekalla. Taputellaan pinta 

tasaiseksi ja kellautetaan ämpäri ympäri. Pohjaa napu-
tellaan lapiolla ja loitsutaan: älä tule paha kakku, tule 
hyvä kakku.

Lopuksi ämpäri nostetaan suoraan ylös, oikeaan tai 
vasempaan huljuttamatta. Parhaimmillaan tulos on 
loistava, selväpiirteinen hiekkakakku. Sitä ihastellaan.

Pahimmillaan hiekka valuu kasaan, ja kakkuprojekti 
alkaa alusta. Epäonnistumista ei murehdita, sillä kuten 
Mauno Koivisto pääministeriaikanaan totesi: ”Tär-
keintä on liike, eikä päämäärä.”  

Samalla hiekkalaatikolla saattaa ährätä useampikin 
kurahaalaripukuinen kakuntekijä. Ollaan yhdessä, 
mutta jokainen toimii yksin ja erikseen. Muihin kakun-
tekijöihin ja kakkuihin ei kiinnitetä huomiota. 

Paitsi, jos on purettava ärtymystä. Joku kullanmuru 
käy silloin polkaisemassa kaverin kakun lattanaksi. Jos 

paha mieli ei vielä sillä hellitä, voi aina viskaista ka-
verin työvälineet pusikkoon tai pölläyttää hiekat sil-
mille. 

Sen jälkeen voi tulla tosi paha mieli, harmitus ja 
jopa katumus. Sitten lohduttajaa tarvitsevat niin te-
kijä kuin kohdekin. Uhriudutaan. Huonolle käytökselle 
löydetään syitä sysistä ja sepistä, menneestä ja nyky-
hetkestä. 

Kaikilla voi olla perusteensa kokea tulleensa väärin-
kohdelluksi. Pahimmillaan riita joukkoistetaan ja la-
vennetaan hiekkalaatikon ulkopuolelle. Sitten melska-
taan ihan aikuisten oikeesti. 

Hiekkakakkuja tekevä lasten joukko on hykerryt-
tävää seurattavaa. Tapahtuu paljon. Kyse on joukossa 
tekemisestä, mutta ei yhdessä tekemisestä. 

Erikseen joukossa tekeminen kuuluu tiettyyn lap-
suuden vaiheeseen, vasta iän karttuessa opitaan työs-
kentelemään yhdessä ja toimimaan joukkueena.

Aikuiset osaavat. Vai osaavatko? Olemmeko hen-
kisesti jämähtäneet lapsuuden hiekkalaatikolle? Sitä 
sietää kysyä eduskuntavaalien lähestyessä, poliittista 
keskustelua ja omaa asennettamme asioihin arvioi- 
taessa. 

Siirretään ajatuksissamme poliitikot hiekkalaati-
kolle. Puetaan heidät eri värisiin kurahaalareihin, an-
netaan asuun sointuvat lapiot ja ämpärit. 

Pyydetään riemunkirjavaa laumaa tekemään iso 
hiekkakakku. Mitä tapahtuu? Samanaikaisesti ta-
pahtuu paljon – ja ei mitään. 

Yhden yhdessä leivotun ison kakun sijasta leivotaan 
monta kakkua ja hoetaan: oma kakku paras kakku, 
toisen kakku paha kakku. Varmuuden vuoksi voidaan 
hajottaa muiden kakut.

Miten me hiekkalaatikon ulkopuolella olevat järkevät 
aikuiset suhtaudumme asiaan? Tietysti ulkoistamme it-
semme samalla itseämme ylentäen, tapahtumat tuo-
miten, mutta puolemme pukareiden välillä valiten. 

Siihen ei pitäisi sortua. Ei mennä hiekkalaatikolle, 
vaan nostetaan poliitikot pois sieltä. Itse kukin voi vai-
kuttaa valinnoillaan ja käyttäytymisellään asioihin.

Jos omilla puheillaan ja valinnoillaan voi vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen, jokainen meistä voi olla vaikut-
taja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa. 
Niin kannattaisi ollakin. 
 
Pekka Perttula

Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku

Olemmeko henkisesti 
jämähtäneet lapsuuden 
hiekkalaatikolle?
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Fiproniili, (S)-metopreeni
VET.
®

Fiproniili

Frontline Vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos ja 2,5 mg/ml sumute iholle
Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: Koira ja kissa. Käyttöaiheet: Koiran ja kissan kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoito ja 
häätö. Koiran täiden häätö. Annostus ja antotapa: Ulkoiseen käyttöön. Annostellaan iholle. Katso tarkemmat ohjeet käsittelyvälineistä ja annostuksesta pakkausselosteesta. Lääke 
annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Sumutteella kastellaan koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään nuolemasta turkkia. Eläimet eivät saa nuolla toisiaan 
hoidon jälkeen. Vasta-aiheet: Alle 8-viikkoiset koirat ja kissat. Sairaita tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää kaneille. Kissalle ei saa käyttää koirille tarkoitet-
tuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. Erityisvaroitukset: Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Hait-
tavaikutukset: Älä yliannostele. Haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hyper-
salivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita, oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin pakkausselosteesta. Tiineys ja laktaatio: Frontline vet sumute: valmistetta ei saa 
käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Frontline vet paikallisvaleluliuos: Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Pakkaukset: Frontline vet paikallisvaleluliuos: 4 x 0,5 ml, 4 x 
0,67 ml, 4 x 1,34 ml ja 4 x 2,68 ml, sumute: 100 ml ja 250 ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health, Saksa. Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi.  
TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.

Frontline Comp paikallisvaleluliuos
Vaikuttavat aineet: Fiproniili ja (S)-metopreeni. Kohde-eläinlajit: Kissa, koira ja fretti. Käyttöaiheet: Kissa: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartun-
tojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 4 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehit-
tymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 6 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen aka-
risidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 2 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Koira: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai 
väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 8 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien  
kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 8 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen akari-
sidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 4 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Fretti: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu- ja puutiaistartunto-
jen hoito ja häätö. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle 8 viikkoisille ja / tai alle 1 kg painaville kissoille. Ei saa käyttää alle 8-viikkoisille ja / tai alle 2 kg painaville koirille. Ei saa käyttää sairaille 
tai sairaudesta toipuville eläimille. Ei saa käyttää kaneille, koska haittavaikutuksia, joihin liittyy jopa kuolleisuutta, voi esiintyä. Koirien valmistetta ei saa käyttää kissoille. Erityisvaroitukset: 
Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Haittavaikutukset: Ovat hyvin harvinaisia. Antokohdan paikallisia ohimeneviä iho- 
reaktioita (hilseily, värjääntymistä, paikallista karvanlähtöä, kutinaa ja punoitusta) sekä yleistä kutinaa on esiintynyt käytön jälkeen. Runsasta syljeneritystä, ohimeneviä hermostollisia oireita 
(tuntoherkkyyttä, masennusta) tai oksentelua tai hengitystieoireita on myös esiintynyt käytön jälkeen. Älä yliannostele. Pakkaukset: Kissa: 3 x 0,5 ml. Koira: 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml ja 
3 x 4,02 ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health, Saksa. Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi. 
TUTUSTU HUOLELLISESTI VALMISTEYHTEENVETOON ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.
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Fiproniili, (S)-metopreeni
VET.
®

Fiproniili

Frontline Vet 100 mg/ml paikallisvaleluliuos ja 2,5 mg/ml sumute iholle
Vaikuttava aine: Fiproniili. Kohde-eläinlajit: Koira ja kissa. Käyttöaiheet: Koiran ja kissan kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoito ja 
häätö. Koiran täiden häätö. Annostus ja antotapa: Ulkoiseen käyttöön. Annostellaan iholle. Katso tarkemmat ohjeet käsittelyvälineistä ja annostuksesta pakkausselosteesta. Lääke 
annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Sumutteella kastellaan koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään nuolemasta turkkia. Eläimet eivät saa nuolla toisiaan 
hoidon jälkeen. Vasta-aiheet: Alle 8-viikkoiset koirat ja kissat. Sairaita tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää kaneille. Kissalle ei saa käyttää koirille tarkoitet-
tuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. Erityisvaroitukset: Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Hait-
tavaikutukset: Älä yliannostele. Haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hyper-
salivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita, oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin pakkausselosteesta. Tiineys ja laktaatio: Frontline vet sumute: valmistetta ei saa 
käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Frontline vet paikallisvaleluliuos: Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Pakkaukset: Frontline vet paikallisvaleluliuos: 4 x 0,5 ml, 4 x 
0,67 ml, 4 x 1,34 ml ja 4 x 2,68 ml, sumute: 100 ml ja 250 ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health, Saksa. Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi.  
TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.

Frontline Comp paikallisvaleluliuos
Vaikuttavat aineet: Fiproniili ja (S)-metopreeni. Kohde-eläinlajit: Kissa, koira ja fretti. Käyttöaiheet: Kissa: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartun-
tojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 4 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehit-
tymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 6 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen aka-
risidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 2 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Koira: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai 
väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 8 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien  
kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 8 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen akari-
sidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 4 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. Fretti: Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu- ja puutiaistartunto-
jen hoito ja häätö. Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle 8 viikkoisille ja / tai alle 1 kg painaville kissoille. Ei saa käyttää alle 8-viikkoisille ja / tai alle 2 kg painaville koirille. Ei saa käyttää sairaille 
tai sairaudesta toipuville eläimille. Ei saa käyttää kaneille, koska haittavaikutuksia, joihin liittyy jopa kuolleisuutta, voi esiintyä. Koirien valmistetta ei saa käyttää kissoille. Erityisvaroitukset: 
Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkausselosteesta. Haittavaikutukset: Ovat hyvin harvinaisia. Antokohdan paikallisia ohimeneviä iho- 
reaktioita (hilseily, värjääntymistä, paikallista karvanlähtöä, kutinaa ja punoitusta) sekä yleistä kutinaa on esiintynyt käytön jälkeen. Runsasta syljeneritystä, ohimeneviä hermostollisia oireita 
(tuntoherkkyyttä, masennusta) tai oksentelua tai hengitystieoireita on myös esiintynyt käytön jälkeen. Älä yliannostele. Pakkaukset: Kissa: 3 x 0,5 ml. Koira: 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml ja 
3 x 4,02 ml. Myyntiluvan haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health, Saksa. Markkinoija: Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi. 
TUTUSTU HUOLELLISESTI VALMISTEYHTEENVETOON ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.
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Crampex magnesiumsitraatti ja B-vitamiini yhdistelmävalmiste. Käyttöaihe: Aikuisille kramppien ja suonenvetojen ennaltaehkäisyyn. Annostus ja antotapa: 
2-4 tablettia vuorokaudessa runsaan nesteen kanssa tai yksi poretabletti päivässä. Pakkauskoko: 120 tablettia tai 14 poretablettia. Maku: Appelsiini-greippi 
(poretabletti). Vaikuttavat aineet: Magnesiumia (magnesiumsitraatti) 187,50 - 375 mg 50 - 100 %*, B1-vitamiinia (tiamiini) 50 - 100 mg 4545 - 9091 
%*,B6-vitamiinia (pyridoksiini) 10 - 20 mg 714 - 1429 %*, B12-vitamiinia (metyylikobalamiini) 150 - 300 µg 6000 - 12000 %*, B9-vitamiinia (foolihappo) 
200 - 400 µg 100 – 200 %*, B2-vitamiinia (riboflaviini) 2,5 - 5 mg 179 – 357 %*. *vuorokautisen saannin vertailuarvosta

1. Crampex markkinatutkimus 02/2019 n = 63. 2. Miller T, Layzer R. Muscle Nerve. 2005 Oct;32(4):431-42. 3. Bentley S. Sports Med. 1996 Jun;21(6):409-20.                            
4. EFSA: EU Register on nutrition and health claims 2016. 5. Chan P, et al. J Clin Pharmacol. 1998;38(12):1151-4. 

Kuva 1. B-vitamiiniyhdistelmän vaikutus jalkakramppeihin 5

Kramppeihin. Suonenvetoihin.

75% pelkän magnesiumin käyttäjistä toivoisi lisähelpotusta    
kramppeihinsa 1. 

Krampit johtuvat hermoston ja lihaksiston yhteistoiminnan          
häiriöstä 2,3. Crampexin kaksitehoinen koostumus vaikuttaa 
kumpaankin sekä hermostoon että lihaksistoon:

     •B-vitamiinit edistävät hermoston normaalia toimintaa 4

     •Magnesium edistää lihaksien normaalia toimintaa 4

Crampexin sisältämän B-vitamiiniyhdistelmän on osoitettu             
vähentävän merkittävästi jalkakramppeja (kuva 1) 5

Uutuus!
Pore-
tabletti

Tehokkaampi kuin pelkkä magnesium
Apteq Crampex
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